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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Op 17 mei is het Internationale Dag tegen Holibifobie en Transfobie.
De realiteit is dat er nog steeds veel holebi- en transfobie in de wereld bestaat. Veel
mensen krijgen met de harde werkelijkheid van discriminatie te maken omwille van hun
seksuele geaardheid of genderidentiteit.
Als erkenning van deze discriminatie en achterstelling hijst men op verschillende
plaatsen in de wereld de regenboogvlag Dat is het symbool voor de holebigemeenschap,
diversiteit en verdraagzaamheid.
In Mechelen werden drie regenboogbanken geplaatst. Mechelaars worden uitgedaagd om
op de bank een liefdevolle selfie te nemen en deze te posten met de hashtag #2800 love.

Vraag:

Kan er overwogen worden om ook in Gent regenboogbanken te plaatsen ?

Antwoord

Bedankt voor uw vraag. Ik ben het voorstel zeer genegen, en een eerste navraag via de
groendienst, leert me dat het zeker kan in een park. Ze zullen me een aantal plekken
voorstellen waar geschikte banken met latjes zijn.
Als schepen van gelijke kansen zweer ik echter ook wel bij de uitspraak “nothing about
us, without us.” Ik heb daarom gebeld met de coördinator van Casa Rosa om na te gaan
wat ze van dit idee vinden. Er werd me meegegeven dat ze open staan voor het idee om
de regenboogkleuren nog zichtbaarder te maken in ons stadsbeeld aan de hand van een
bank. Maar ze streven ernaar om aan symbolische acties altijd een inhoudelijk luik te
koppelen. Dat is, zoals u kan begrijpen, op deze zeer korte termijn nu niet gelukt. Maar ik
zal de dienst lokaal sociaal beleid contact laten opnemen met de voorzitter van Casa Rosa
en de groendienst om dit samen verder uit te werken.
Ikv IDAHOT dit jaar is namelijk al een hele resem acties voorbereid, waarbij we
symbolische acties combineren met inhoudelijke. Zo verspreidden we in samenwerking
met Casa Rosa “Zonder LGBTI-haat straat” affiches en stickers die burgers en
organisaties kunnen ophangen. Ook zal een deel van ons stadspersoneel aan loketten
regenboogmondmaskers dragen op 17 mei en hijsen we traditioneel op een aantal plekken
de regenboogvlag. Het inhoudelijk luik, omwille van corona maximaal digitaal, houdt een
chatsessie over haatmisdrijven met de politie in en een digitaal feest van 24u lang
livestreaming in samenwerking met Genderspectrum.
Samengevat: een regenboogbank plaatsen kan dus, maar de verdere uitwerking doen we
samen met Casa Rosa en betrokken diensten zodat we het vanuit verschillende hoeken
doordacht kunnen plaatsen om tot een mooi en duurzaam resultaat te komen.

