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De fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten 
en Democraten (de S&D-fractie) is de tweede grootste 
politieke fractie in het Europees Parlement, met 189 
parlementsleden uit alle 28 EU- lidstaten.
 
Wij pleiten voor een inclusieve Europese maatschappij 
die gebaseerd is op de principes van solidariteit, 
gelijkheid, diversiteit, vrijheid en eerlijkheid.
We strijden voor sociale rechtvaardigheid, banen 
en groei, rechten van consumenten, duurzame 
ontwikkeling, hervorming van de financiële markten 
en mensenrechten, om zo een sterker en meer 
democratisch Europa te creëren dat een betere 
toekomst biedt voor alle burgers.

Als het om de aanpak van discriminatie gaat, of de 
gelijkstelling van het huwelijk  – Europese landen zijn er  op 
het gebied van LGBTI-rechten in de laatste  jaren flink op 
vooruitgegaan.  De S&D-fractie stond bij deze strijd steeds 
in de voorste linies. Zij heeft gevochten voor nieuwe EU-
wetgeving om de situatie van LGBTI’s in Europa verder te 
verbeteren.  Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. 
Allerlei vormen van discriminatie en onrecht op grond van 
seksuele geaardheid of genderidentiteit blijven, helaas, 
bestaan. 
Wij hebben een beleidsnota goedgekeurd die concrete actie 
eist voor  problemen waar de LGBTI-gemeenschap in Europa 
nog steeds mee te maken heeft. Wij eisen:

LGBTI-RECHTEN ZIJN MENSENRECHTEN 
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De EU moet eindelijk eens werk maken 
van de geblokkeerde Richtlijn betref-
fende  Gelijke Behandeling. Die zou er-
voor zorgen dat het principe van gelijke 
behandeling ongeacht religie, geloofso-
vertuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, ook buiten de werkvloer, in 
alle EU-wetgeving wordt opgenomen

EU-WETGEVING VOOR GELIJKE 
BEHANDELING ONGEACHT 
SEKSUELE GEAARDHEID
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De EU moet haatzaaiende taal en geweld  
tegen LGBTI’s harder aanpakken. We moeten 
bewerkstelligen  dat wetten tegen racisme 
en xenofobie ook van toepassing worden 
voor haatdelicten tegen de LGBTI-ge-
meenschap. Haatdragende uitlatingen zal 
onze fractie nooit tolereren.
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Europa moet moed tonen en opnieuw 
wereldleider worden in de bevordering van 
LGBTI-rechten. Dat kan door asiel te verle-
nen aan mensen die lijden onder discrimi-
natie op grond van seksuele geaardheid of 
genderidentiteit,  en door het LGBTI-beleid 
in derde landen te ondersteunen. Bij het 
buitenlands beleid van de Unie moet de 
situatie van LGBTI’s in de betrokken landen 
doorwegen.  

DE EU MOET WERELDLEIDER 
WORDEN IN DE GLOBALE 
BEVORDERING VAN LGBTI-
RECHTEN
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Tal van EU-landen eisen bij geslachtsver-
andering nog steeds een diagnose van 
genderdysphorie (geestelijke stoornis), een 
medische interventie en/of een gedwongen 
sterilisatie. Dat is een duidelijke inbreuk op 
de mensenrechten. Het is de verantwoorde-
lijkheid van de EU om deze situatie recht te 
zetten.

WETTELIJK RECHT VOOR 
TRANSGENDERS OM HUN EIGEN 
GENDER TE BEPALEN1

Het is in 2016 volstrekt onaanvaardbaar dat 
getrouwde of wettelijk samenwonende ho-
mokoppels hun status niet erkend zien, als zij 
naar een ander EU-land reizen of verhuizen.  
Dit is een inbreuk op het vrij verkeer van 
personen en hun gezin. Wij vragen dan ook 
dat de EU een einde maakt aan deze vorm 
van discriminatie

HUWELIJKEN EN GEREGISTREERD 
SAMENWONEN VOOR PERSONEN 
VAN HETZELFDE GESLACHT MOET 
OVERAL IN DE EU ERKEND WORDEN


