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Sterke stijging discriminatie-incidenten lhbt’s
Het aantal politieregistraties van discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen en transgenders (lhbt’s) is afgelopen jaar sterk gestegen in Zeeland en
West-Brabant. Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid maakt nu meer dan 50 procent
uit van alle discriminatie-incidenten in de politie-eenheid.
Uit het Jaarrapport Discriminatie 2015 over de politie-eenheid Zeeland en West-Brabant blijkt
dat het aantal geregistreerde discriminatie-incidenten in 2015 is toegenomen met een derde.
Hoewel discriminatie op allerlei gronden in de registraties voorkomt, is de stijging bijna in het
geheel toe te schrijven aan de toename van het aantal discriminatie-incidenten op grond van
seksuele gerichtheid. Hierdoor komt discriminatie van lhbt’s in de politie-eenheid vaker in de
registraties voor dan discriminatie op grond van ras, dat landelijk al jaren de meest
geregistreerde discriminatiegrond is bij politie en antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s).
Extra investeringen
De politie vermoedt dat de stijging te maken kan hebben met de extra investeringen van de
eigen politieorganisatie in de aanpak van discriminatie-incidenten, in combinatie met de
versterking van het gespecialiseerde lhbt-netwerk Roze in Blauw in Zeeland en West-Brabant.
Mogelijk hebben meer lhbt’s die te maken kregen met discriminatie hierdoor ook
daadwerkelijk aangifte gedaan of een melding gemaakt. De lage meldingsbereidheid van
lhbt’s is al jaren een probleem, omdat veel lhbt’s denken dat het geen nut heeft om aangifte
te doen. Hoewel de toename in Zeeland minder groot is dan in West-Brabant, laten beide
regio’s wel een duidelijke stijging zien.
Agressie en pesterijen
Lhbt’s kunnen te maken krijgen met agressie en geweld vanwege hun seksuele gerichtheid.
Zo kreeg de politie een melding binnen van een jonge homoseksuele man, die regelmatig
wordt nageroepen en gepest door jongeren uit de buurt. Een andere homoseksuele man werd
door een buurtbewoner op een scooter een steegje in gedreven en gefilmd. De verdachte wil
dat het slachtoffer verhuist ‘omdat een homoseksueel niet thuis zou horen in de buurt’. Het
slachtoffer heeft het gevoel dat ook buurtkinderen worden opgestookt om mee te doen aan
pesterijen.
Extra inzet op discriminatie-incidenten
Sinds eind 2014 hebben gespecialiseerde politiemensen in de eenheid extra uren gekregen
voor de aanpak van discriminatie. Zo leggen zij contact met slachtoffers van discriminatie, die
hiervan aangifte hebben gedaan. Deze terugkoppeling is belangrijk om de meldingsbereidheid
te vergroten onder lhbt’s en andere groepen die kwetsbaar zijn voor discriminatie, maar dat
niet snel bij de politie melden.
Roze in Blauw

Het netwerk Roze in Blauw behartigt de belangen van lhbt’s binnen en buiten de
politieorganisatie. Verder werkt Roze in Blauw samen met andere organisaties, zoals COC
Zeeland, om de aanpak van lhbt-discriminatie te verbeteren. Een van de doelen van Roze in
Blauw is om de meldingsbereidheid van burgers uit de lhbt-gemeenschap te vergroten.
Beter zicht op discriminatie
Het jaarrapport discriminatie Zeeland en West-Brabant maakt onderdeel uit van een landelijk
project van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om gemeenten en
politie-eenheden optimaal te informeren over discriminatie. Voor de totstandkoming van het
rapport hebben de politie, ADV’s en het College van de Rechten van de Mens hun gegevens
beschikbaar gesteld. Door al deze meldingen, registraties en aangiftes te combineren kan een
zo compleet mogelijk beeld worden geschetst van wat in Zeeland en West-Brabant speelt op
het gebied van discriminatie.
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