INFORMATIEVRAGEN OF KLACHTEN?

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

is een onafhankelijke federale overheidsinstelling die

// V
 ia het meldingsformulier op

instaat voor het waarborgen en bevorderen van de

http://igvm-iefh.belgium.be

gelijkheid van vrouwen en mannen en voor de bestrijding

// gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be

van elke vorm van discriminatie of ongelijkheid op grond

// 0800/12 800 (gratis, kies nummer 1 in het menu)

van geslacht.

// O
 p het adres:
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel

Transgender personen worden erg vaak geconfronteerd
met stereotiepe opvattingen en beperkingen die

De dossiers worden gratis, in alle vertrouwelijkheid

aan geslacht verbonden zijn. Dit kan er toe leiden

en steeds met het akkoord van de melder behandeld.

dat transgender personen het slachtoffer worden
van discriminatie, of zelfs van geweld. Het Instituut

Voor ernstige gevallen van transfoob geweld of

bestrijdt daarom ook elke vorm van discriminatie op

pesterijen, contacteer zo snel mogelijk de politie op

grond van geslachtsaanpassing, genderexpressie of

het nummer 101.

genderidentiteit. Op die manier wil het Instituut het
respect en de waardigheid voor alle mensen bevorderen.
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SLACHTOFFER VAN DISCRIMINATIE?

WAT KAN JE DOEN?

Als bepaalde diensten je worden ontzegd
omwille van je trans-zijn.

Krijg je te maken met transfoob geweld?

Als je administratieve problemen ondervindt
omwille van je trans-zijn.

medische diensten en/of een advocaat.

Als je het slachtoffer bent van geweld of
pesterijen omwille van je trans-zijn.

Krijg je te maken met transfobe pesterijen?

Als je problemen ondervindt op school of op je
werk omwille van je trans-zijn.

of een advocaat.

> Contacteer zo snel mogelijk de politie,

> Contacteer zo snel mogelijk de politie en/

Krijg je te maken met transdiscriminatie?
“36% van de Belgische transgenders
voelde zich in de afgelopen 12 maanden

> Contacteer zo snel mogelijk het Instituut voor
de gelijkheid van vrouwen en mannen.

gediscrimineerd of lastig gevallen omdat ze
transgender zijn.”
Europese LGBT survey, mei 2015

Een persoon is transgender wanneer de genderidentiteit
en/of

-expressie

niet

overeenstemt

met

het

geboortegeslacht en de verwachtingen die daarrond
bestaan.

Genderidentiteit: de manier waarop een persoon haar
of zijn gender beleeft en benoemt.

Genderexpressie: de manier waarop een persoon
uitdrukking geeft aan haar of zijn genderidentiteit, in
uiterlijk en gedrag.

“11% van de meldingen die het Instituut
vandaag ontvangt, zijn meldingen van
transgender personen.”
Jaarverslag Instituut, 2017

Discriminatie op grond van geslacht(saanpassing),
genderidentiteit of genderexpressie is strafbaar en zeer
ernstig. Het is dan ook belangrijk dit te melden.
Je kan gratis terecht bij het Instituut:
// voor algemene vragen i.v.m. discriminatie en je
rechten als transgender persoon;
// voor hulp en/of informatie wanneer je na geweld
of pesterijen twijfelt klacht in te dienen bij de
politie of contact op te nemen met een advocaat;
// om klacht neer te leggen wanneer je denkt het
slachtoffer te zijn van discriminatie.

