SAMEN LEVEN
EN WERKEN
Een werknemer = Een werknemer

ACLVB steunt de strijd tegen homofobie

INTERNATIONALE DAG TEGEN HOMOFOBIE 2015

Sinds 17 mei 1990 wordt homoseksualiteit niet langer beschouwd als een geestesziekte door de WGO. Hoe is de situatie
nu, 25 jaar later?
Ons land heeft grote vooruitgang geboekt op het vlak van homorechten door het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken en door de legalisering van adoptie
door homoseksuele koppels.
Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, zoekenden en interseksuelen, ook aangeduid met de internationale afkorting LGBTQI, komen steeds vaker uit voor hun seksuele
geaardheid. Is deze grotere zichtbaarheid een bewijs van de tolerantie binnen onze samenleving en van de aanvaarding van
de ander zoals hij/zij is? De vraag stellen is ze beantwoorden.
De seksuele geaardheid van een werknemer of werkneemster
mag net als zijn/haar afkomst, leeftijd, gezondheidstoestand,
enz. geen aanleiding geven tot een ongelijke behandeling.
Als vakbond moeten wij ons dus voortdurend blijven inzetten
tegen discriminatie en pesterijen op de werkvloer, want die
blijven hardnekkig en ook holebi’s zijn hiervan het slachtoffer.
Daarom zijn wij van mening dat dit probleem dringend op
collectief i.p.v. individueel niveau moet worden behandeld. De
strijd tegen homofobie moet op dezelfde manier worden gevoerd als de strijd tegen iedere andere vorm van discriminatie
en dit met respect voor onze visie van het syndicalisme:

SOLIDARITEIT, VERANTWOORDELIJKHEID,
VRIJHEID EN VERDRAAGZAAMHEID
Een werknemer = een werknemer

Discriminatie op de werkvloer op basis van seksuele geaardheid
en genderidentiteit kan veel verschillende vormen aannemen ...
Het feit dat iemand zijn geaardheid verbergt is vaak geen
keuze, maar een noodzaak om de volgende “problemen” te
vermijden:
- pesten en/of ongewenst seksueel gedrag;
- verbale of fysieke agressie en intimidatie;
- weigering om iemand in dienst te nemen of promotie te geven;
- willekeurig ontslag;
- ongerechtvaardigde negatieve evaluaties, weigering van
rechten;
- spotternij en twijfelachtige grappen, marginaliseren,
- …
Om al deze redenen gaat de ACLVB over tot uitbreiding van
haar acties rond de gelijkheid, erkenning en volledige sociale
aanvaarding van de LGBTQI-werknemers!
De rechten van holebi’s zijn vakbondsrechten want …
• de rechten van holebi’s zijn mensenrechten en die vormen
de basis van onze vakbondsactiviteiten;
• LGBTQI-werknemers die aangesloten zijn bij onze vakbond
zorgen ervoor dat wij sterker en representatiever worden
voor al onze leden en de werknemers in het algemeen;

• de discriminatie van de LGBTQI-werknemers verschilt in
wezen niet van de discriminatie van andere groepen (wegens leeftijd, ras, handicap, geslacht en religie). De wet
verbiedt discriminatie op basis van seksuele geaardheid;
• alle werknemers hebben het recht om beschermd te zijn
tegen discriminatie;
• LGBTQI-werknemers houden zich vaak op de achtergrond
of zijn te discreet op het werk. De ACLVB kan een bijdrage
leveren aan de verdediging tegen discriminatie via sensibilisering en openheid tegenover seksuele diversiteit.

Jongeren binnen de Liberale Vakbond!

Jong of minder jong, niemand is veilig voor discriminatie.
Heel veel jongeren zitten zonder werk.
Als gevolg van zijn jeugdige leeftijd zal een jongere moeten
bewijzen dat hij in staat is om zich te integreren op de arbeidsmarkt. Een jonge holebi zal echter worden geconfronteerd met
dubbele discriminatie: op basis van zijn leeftijd (gebrek aan
ervaring, enz.) en op basis van zijn seksuele geaardheid.
De jongeren zijn de toekomst! Daarom strijden de ACLVB-jongeren mee tegen homofobie.
Ze verdedigen gelijkheid en strijden tegen alle vormen van
onrechtvaardigheid.
De ACLVB bindt de strijd aan tegen alle vormen van discriminatie op het werk en bij aanwerving.
Krijgt u ook te maken met deze dubbele discriminatie?

Reageer!

Er zijn verschillende wetten (genderwet, antidiscriminatiewet,
wet tegen pesten op het werk, wet tegen alle andere vormen
van discriminatie, …) die u bescherming bieden. Discriminatie
is vaak verraderlijk en blijft verborgen. Het is niet altijd gemakkelijk om hierover te praten, maar uw vakbond staat klaar om
u te steunen en te helpen om uit te zoeken wat uw rechten zijn,
wat u kunt doen en wat u wilt doen.

Neem contact met ons op!

Voor Brussel:
diversiteit-brussel@aclvb.be; www.aclvb-brussel.be
Voor Wallonië:
mickael.bonneau@cgslb.be; http://www.cgslb-wallonie.be
Voor Vlaanderen:
lieve.van.der.aa@aclvb.be (provincie Antwerpen); hilde.rimbaut@
aclvb.be (Waas & Dender, Zuid-Oost Vlaanderen, Halle-Vilvoorde); vincent.muhr@aclvb.be (West-Vlaanderen en Regio Gent);
ayten.yildirim@aclvb.be (Limburg en regio Leuven)

Jongeren zijn welkom bij de Liberale Vakbond!
Brussel: jongeren-brussel@aclvb.be
Vlaanderen: freezbe@aclvb.be
Wallonië: jeunes@cgslb.be
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Niet-heteroseksuelen ondervinden nog altijd
moeilijkheden op het werk

