
Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTEBESTUUR VORST

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Stéphane Roberti, Burgemeester-Voorzitter ;
Charles Spapens, Mariam El Hamidine, Ahmed Ouartassi, Alain Mugabo Mukunzi, Françoise Père,
Maud De Ridder, Saïd Tahri, Fatima El Omari, Esmeralda Van den Bosch, Schepenen ;
Marc-Jean Ghyssels, Marc Loewenstein, Nadia El Yousfi, Laurent Hacken, Magali Plovie, Alitia
Angeli, Evelyne Huytebroeck, Denis Stokkink, David Liberman, Dominique Goldberg, Cédric Pierre,
Stéphanie Koplowicz, Simon De Beer, Isabelle Lukebamoko-Maduda, Séverine De Laveleye, Anne
Noémie Rakovsky, Catherine Suzanne Jacqueline Beauthier, Nabil Boukili, Fatima Abbach, Caroline
Dupont, Christophe Borcy, Valérie Michaux, Mustapha Al Masude, Samir Ahrouch, Xavier Joseph
Jean-Marie Jans, Gemeenteraadsleden ;
Betty Moens, Gemeentesecretaris.

Alexander Frank Paul Billiet, Michael Francis Van Vlasselaer, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 21.01.19

#Onderwerp : Motie om van Vorst een gemeente te maken die racisme en discriminatie bant (motie
ingediend door de gemeenteraad)#

Openbare zitting

ORGANISATIE

Secretariaat

Vorst: Ten strijde tegen racisme en discriminatie
 
 
Overwegende dat wij het belang willen benadrukken van de waarden eerbied voor de menselijke
waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat, alsook de eerbied voor de mensenrechten, met
inbegrip van de rechten van diegenen die tot minderheden behoren;
 
Overwegende dat artikel 30 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens duidelijk bepaalt dat
geen enkele bepaling van de Verklaring zodanig zal mogen worden uitgelegd, “dat welke Staat, groep of
persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook
te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel
hebben”;
 
Overwegende dat de Gemeenteraad op 18 december jl. ontsierd werd door een incident met een racistisch
karakter;
 
Overwegende dat meerdere kandidaten van verschillende partijen tijdens de campagne het voorwerp hebben
uitgemaakt van antisemitische aanvallen;
 
Overwegende dat veel slachtoffers bij dergelijke daden moeite hebben om klacht in te dienen bij de politie;
 
Dat verschillende kwantitatieve en kwalitatieve studies aantonen dat discriminatie nog steeds reëel is voor de
Vorstenaren met migratieachtergrond;
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Dat op de Brusselse arbeidsmarkt tot één onderneming op drie kandidaten bevordert op basis van hun
uiterlijk;
 
Dat op de Brusselse huurmarkt, volgens een test uitgevoerd op vraag van de Brusselse minister van
huisvesting en leefmilieu, tot 44% van de kandidaat-huurders met een naam met Noord-Afrikaanse
connotatie gediscrimineerd wordt;
 
Dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 16 november 2017 een ordonnantie heeft aangenomen inzake het
bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling;
 
Dat deze ordonnantie de uitvoering van praktijktesten ter bestrijding van discriminatie door sociaal
inspecteurs voorziet;
 
Dat het Gewest verwacht voldoende klachten te zullen ontvangen om deze tests uit te voeren;
 
Dat in 9 gevallen op 10 de slachtoffers van discriminatie geen klacht neerleggen;
 
Dat in Nederland een netwerk van plaatselijke loketten werd opgericht om de drempel om een klacht neer te
leggen voor de slachtoffers van discriminatie te verlagen;
 
Dat er een ‘Europese Coalitie van steden tegen racisme’ (ECCAR), een netwerk voor de uitwisseling van de
goede praktijken, bestaat;
 
Dat de Gemeente Vorst haar verbintenis voor gelijke rechten, voor de strijd tegen discriminatie en racisme en
voor de interculturele dialoog en de bevordering van de verdraagzaamheid, inzonderheid via de
verenigingen die op het grondgebied, tot uitdrukking brengt;
 
Dat de Gemeente Vorst op 24 april 2018 een motie voor een ‘Gastvrije Gemeente’ heeft aangenomen;
 
Beslist de Gemeenteraad van Vorst:
 

1. Officieel aan te sluiten bij de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme (ECCAR);

 

2. Met de fractieleiders van alle partijen die in de Gemeenteraad vertegenwoordigd zijn een werkgroep,
onder leiding van de bevoegde Schepen, te vormen om een plan ter bestrijding van racisme en van
alle soorten discriminatie uit te werken, ongeacht of deze gebaseerd zijn op huidskleur, afkomst,
godsdienst, gender, seksuele geaardheid, handicap of financiële situatie;

 

3. Dat haar leden zich ertoe verbinden in alle omstandigheden een voorbeeldig gedrag aan te nemen,
iedere racistische, antisemitische, islamofobe of xenofobe opmerking waar hij getuige van is aan de
kaak te stellen en nooit aan te zetten tot geweld;

 

4. De werkenden in onze besturen, in de paracommunale instellingen en in de gesubsidieerde
verenigingen te sensibiliseren voor deze strijd en hun in geval van overtredingen te herinneren aan
de wet;
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5. De bevolking te sensibiliseren voor de strijd tegen racisme en discriminatie, onder meer via de
verenigingen op haar grondgebied, alsook de leerlingen door het sensibiliserings- en
herinneringswerk in de Vorstse scholen voort te zetten en versterken;

 

6. In het kader van dit plan de mogelijkheid te bestuderen van de oprichting van een loket om de
drempel om effectief een klacht neer te leggen voor de Vorstenaren die slachtoffer zijn van racisme
of enige vorm van discriminatie te verlagen en om ze door te verwijzen naar de diensten of
verenigingen die hen kunnen begeleiden bij hun stappen om hun rechten te laten eerbiedigen;

 

7. Er in de commissariaten van Zone Zuid op toe te zien dat de ontvangst van slachtoffers van daden
van racisme en discriminatie in de beste omstandigheden gebeurt en dat klachtneerleggingen wel
degelijk worden aangevuld door de bezwarende omstandigheden racisme en discriminatie,
vastgelegd door de wet.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

Vanwege het College :
De Secretaris,

Betty Moens

  

De Burgemeester,

Stéphane Roberti
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