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«Sale pute» : Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
veroordeelt de vrouwenhatende taal van de Franse rapper Orelsan 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft meerdere reacties 

ontvangen tegen de rapper Orelsan, in hoofdzaak wegens zijn vrouwenhatende en 

gewelddadige teksten. Vooral het nummer « sale pute »  (« vuile hoer ») valt in slechte 

aarde. 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is van mening dat de teksten van 

dit nummer bijzonder gewelddadig en verwerpelijk zijn en dus onduldbaar.  

In België veroordeelt artikel 27 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van 

discriminatie tussen vrouwen en mannen elke aanzet tot discriminatie, haat of geweld 

tegen een persoon, een groep of een gemeenschap op grond van het geslacht. 

Ondanks de pogingen tot rechtvaardiging door de zanger blijft het taalgebruik in het 

nummer een echte aanzet tot haat en geweld tegenover vrouwen en dus duidelijk illegaal 

in de zin van de Belgische wetgeving. 

Websites als Youtube en Dailymotion hebben er genoegen mee genomen de toegang tot 

de omstreden clip te beperken (enkel volwassen surfers kunnen de clip bekijken na het 

doorzenden van hun e-mailadres), maar hebben hem tot op dit moment nog niet 

verwijderd.   

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil verder gaan en heeft beslist 

om rechtstreeks contact op te nemen met Orelsan en de verspreidingssites om hen aan te 

manen de onwettige clip in te trekken. Het behoudt zich daarbij de mogelijkheid voor om 
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een klacht in te dienen bij de Belgische gerechtelijke autoriteiten. 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 

en is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van 

de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie op 

basis van het geslacht. Daartoe bestrijdt het Instituut de genderstereotypen en speelt het 

een toonaangevende rol in de bestrijding van partnergeweld. 
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