Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Informatie over vormen van discriminatie jegens LGBT’ers
Discriminatie is in Nederland niet toegestaan! Dat is vastgelegd in Artikel 1 van de
Grondwet.
Nederland kent vrijheid van meningsuiting (artikel 7 van de Grondwet). Deze vrijheid
van meningsuiting is echter begrensd.
De antidiscriminatiewetgeving is een van die grenzen.
Justitie maakt een verschil tussen strafbare discriminatie en delicten met een
discriminatoire inslag.
Een voorbeeld van strafbare discriminatie:
 Het is verboden om je in het openbaar opzettelijk beledigend uit te laten
over een groep mensen wegens sekse, hetero- of homoseksuele gerichtheid,
ras, godsdienst, handicap of levensovertuiging (art. 137c van het wetboek
van Strafrecht).
Maar ook het aanzetten tot, het steunen van discriminatie of geweld en het
discrimineren tijdens de uitoefening van het eigen beroep is strafbaar (art 137 d,e,f en
429.Sr).
Voorbeelden van delicten met een discriminatoire inslag:
 Belediging (op de persoon) zoals uitschelden, bespuwen, uitlachen,
vernederen en pesten
 Vernieling en diefstal van eigendommen
 Bedreiging met een misdrijf
 Mishandeling, aanranding en verkrachting
Grofweg manifesteert discriminatie zich op vier manieren:
1. Omstreden behandeling: belemmering, uitsluiting, weigering, afwijzing
2. Vijandige bejegening: beledigende en denigrerende uitspraken en pesterijen
3. Bedreiging: uiten van dreigementen, dreigen met geweld
4. Geweldpleging: fysiek geweld, vernieling

Wat te doen bij discriminatie op de openbare weg?
Je persoonlijke veiligheid is het belangrijkste wat er is! Zorg dat je in geval van fysiek
gevaar weg komt als je kunt.
Wanneer er geen direct gevaar (meer) is en je in de gelegenheid bent:
 Bel 112 om je locatie en het signalement van de dader door te geven
 Vraag omstanders te blijven staan en/of hun telefoonnummer en naam aan je
te geven. Getuigen zijn belangrijk!
 Probeer kentekennummers te onthouden, kleuren en kenmerken van het
vervoersmiddel van de dader
 Maak foto’s, film en/of maak geluidsopnames met je telefoon of vraag
anderen om dat te doen
 Meldt het in ieder geval op een later tijdstip aan een van de volgende
instanties:
1. Politie 09008844 (geen spoed) of bij je eigen buurtregisseur/wijkagent.
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2. Op www.hatecrimes.nl waar je melding en aangifte kunt doen
3. Op www.discriminatie.nl via het klachtenformulier
Voor de regio Amsterdam:
4. Roze in Blauw (020) 559 5385. Bel voor een gesprek en/of afspraak
om aangifte te doen of mail: homonetwerk@amsterdam.politie.nl
5. Meldpunt discriminatie Regio Amsterdam 0206385551 Vijzelstraat 771 Amsterdam discriminatie@mdra.nl / www.mdra.nl. Zij kunnen je
ook helpen in het hele proces van aangifte doen .
6. COC Amsterdam tania.barkhuis@cocamsterdam.nl
Praat in ieder geval met mensen uit je omgeving over wat je is overkomen! Wees er
van overtuigd dat het niet normaal is wat er met je is gebeurd.
MELD VERBAAL EN FYSIEK GEWELD!
Op www.hatecrimes.nl kun je anoniem melding doen als slachtoffer en getuige van
discriminatie en alle daarmee samenhangende delicten (dus ook van uitschelden,
naroepen en pesten). Aangifte doen kan niet anoniem. Wel kan je altijd een neutraal
adres opgeven, bijvoorbeeld het adres van het politiebureau, zodat de dader bij een
rechtszaak nooit je adres onder ogen krijgt.
Zonder meldingen en aangiften verandert er niets. De politie kan geen projecten of
activiteiten met andere partners opstarten om de problematiek aan te pakken. En ook
de gemeente kan er beleidsmatig niet mee aan de slag.
Een melding wordt geregistreerd in de computer van de politie. De inhoud is ter
informatie van de politie en kan eventueel op een later tijdstip, wanneer er meer
meldingen gedaan worden, alsnog resulteren in een aangifte en een onderzoek.
Voordeel: de politie is op de hoogte, men krijgt inzicht in de problematiek!
Nadeel: vooralsnog gebeurt er verder niets mee.
Een aangifte is een officieel verzoek tot vervolging van de dader van een strafbaar
feit. Aangiften zijn zeer belangrijk voor beleidmakers, politie en justitie maar ook
voor de cijfers met betrekking tot deze strafbare feiten.
Aangiften geven een heel duidelijk signaal af en kunnen er voor zorgen dat bepaalde
zaken meer aandacht gaan krijgen en de aanpak verbeterd wordt.
Voordeel: met goed opsporingsonderzoek en een beetje geluk wordt er een dader
gepakt en bestraft, de aangever maakt duidelijk: “dit pik ik niet en ik sta in mijn
recht”.
Nadeel: veel daders worden niet gepakt. De verwachtingen van het doen van aangifte
zijn soms te hoog en de feiten kunnen soms niet bewezen worden omdat er
bijvoorbeeld geen getuigen zijn.
Maar ook zonder aantoonbare daders en bewijzen is het voor de politie belangrijk om
inzicht te krijgen in de problematiek van lesbische vrouwen, homomannen,
biseksuelen en transgenders om (eventueel in samenwerking met anderen) invloed uit
te oefenen op het gedrag van daders, hulp te bieden aan slachtoffers, enz.
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Korte lijntjes
De buurtregisseur
Het is prettig om in de wijk waar je woont een contactpersoon te hebben bij het
plaatselijke politiebureau.
Dat kan bijvoorbeeld de buurtregisseur (wijkagent) zijn. De buurtregisseur van jouw
wijk kan je (voor de regio Amsterdam bijvoorbeeld) vinden op www.politieamsterdam-amstelland.nl. Onder MIJN BUURT staat welke buurtregisseur in jouw
wijk werkzaam is.
Maak een afspraak met de buurtregisseur voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.
Het is handig om met deze persoon af te spreken om incidenten via de mail te melden
zodat de contactpersoon de melding kan verwerken in het politieregistratiesysteem.
Daarnaast kan je met deze persoon ook bespreken of zaken voor aangifte in
aanmerking komen en via deze persoon een afspraak regelen om aangifte te doen. Dit
kan ook wanneer incidenten in andere wijken of districten plaats gevonden hebben.
Het persoonlijk contact met iemand van het dichtstbijzijnde bureau maakt het
gemakkelijker om het politiebureau binnen te stappen.
Wacht hier niet mee totdat zaken gaan escaleren, leg bij voorbaat of na de eerste
incidenten meteen contact.
Roze in Blauw
Het piketnummer 020-5595385 van het lgbt netwerk Roze in Blauw van de politie
Amsterdam Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Vier mensen van RIB hebben
om de beurt twee weken telefoondienst.
Wanneer je ‘s nachts belt is het mogelijk dat je de voicemail in moet spreken. Je
wordt dan de dag erna terug gebeld.
Bij RIB kan je jouw verhaal kwijt, een verzoek doen tot bemiddeling of een afspraak
maken voor het doen van aangifte. Indien gewenst kan de aangifte opgenomen
worden door een homoseksuele of lesbische collega van het bureau van de wijk waar
het incident heeft plaatsgevonden.
De afdeling Discriminatie
Wanneer er iets helemaal mis gaat in het contact met de politie, je je niet serieus
genomen voelt of geschoffeerd voelt, is het altijd mogelijk om schriftelijk een klacht
tegen de betreffende politiefunctionaris in te dienen. Vraag tijdens het contact naar het
stamnummer van de betreffende persoon en noteer dit.
De afdeling Discriminatie van politie Amsterdam Amstelland vindt het belangrijk om
het te horen wanneer er iets niet goed gegaan is in de communicatie met de politie
Amsterdam Amstelland betreffende anti lgbt geweld.
Je kan contact opnemen met andrea.prins@amsterdam.politie.nl of
monique.tabak@amsterdam.politie.nl van de afdeling Discriminatie.
We bekijken hoe we je kunnen helpen, waarom het is misgegaan en hoe we er voor
kunnen zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt.
Je kan hiervan ook melding doen bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam
(MDRA) of een antidiscriminatiebureau in je eigen regio.
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Woonachtig buiten de regio Amsterdam
Wanneer je niet woonachtig bent in de regio Amsterdam Amstelland kan je alle
benodigde informatie vinden op het internet. Kijk op de website van het politiekorps
van je eigen regio of je de naam van je eigen wijkagent kan vinden en maak met hem
of haar een afspraak. In geval van nood kan altijd een beroep gedaan worden op het
lgbt netwerk Roze in Blauw te Amsterdam. Zij zullen dan contact leggen met de juiste
persoon in je eigen regio. Ook kan altijd e-mailcontact opgenomen worden met de
afdeling Discriminatie te Amsterdam.
MELD HET ALS JE WORDT LASTIG GEVALLEN VANWEGE JE LESBISCHHOMOSEKSUEEL-, BISEKSUEEL- OF TRANSGENDER ZIJN!

Andrea Prins
Politie Amsterdam Amstelland
DSS Divers Samenleven en Samenwerken
afdeling Discriminatie / anti-LGBT geweld
andrea.prins@amsterdam.politie.nl
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