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WIST JE DIT?

Misdrijven gebaseerd op vooringenomenheid 
of vooroordeel tegenover seksuele geaardheid 
en/of gender worden nu gedefinieerd als 
“haatmisdrijven”. Het bestrijden van dit type 
misdrijven is een prioriteit geworden voor 
nationale transnationale regeringen.

De huidige wetgeving is gericht op het be-
straffen van de dader, en niet op het her-
stel van haatslachtoffers. Slachtoffers van 
geweld door een gekend persoon zijn er 
vaak het meest mee gebaat wanneer zij 
hun volledige verhaal kunnen doen en wan-
neer de dader verantwoordelijkheid neemt 
en zich verontschuldigt voor het geweld.

Volgens de LGBT-enquête van de FRA 
rapporteerden 43% van de slachtoffers 
de meest ernstige voorvallen van geweld 
ingegeven door haat niet aan de politie 
omdat zij dachten dat de politie niets zou 
doen.

De Internationale dag tegen  homofobie, 
transfobie en bifobie (17 mei) is een jaarlijkse 
mijlpaal  om de aandacht van beleidsmakers, 
media, publiek, opiniemakers en plaatselijke 
overheden te vestigen op de alarmerende 
situatie waarmee lesbiennes, homo’s, 
biseksuelen en transgenders (en al wie niet 
voldoet aan de meerderheid van de seksuele 
en gendernormen) worden geconfronteerd.
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OVER HET PROJECT.

LetsGoByTalking wil een bijdrage leveren aan het 
herstel van anti-LGBT-haatmisdrijven door het 
promoten van programma’s voor herstelrecht 
(RJ – restorative justice) in de Europese Unie. Dit 
project wordt gefinancierd door het Justitiepro-
gramma van de Europese Unie, in samenwerk-
ing met verschillende Europese landen (België, 
Bulgarije, Italië, Nederland, Polen en Spanje). 

Het project wil de rechten versterken van slach-
toffers van misdrijven bepaald in richtlijn 2012/29/
EU. LetsGoByTalking stelt een benadering voor 
waarin het slachtoffer centraal staat en die  het 
recht van het slachtoffer gehoord te worden 
garandeert (art. 10). Het zal het vertrouwen van 
het slachtoffer in de nationale instellingen ver-
groten, met de bedoeling de onderrapportage 
van anti-LGBT-haatmisdrijven tegen te werken 
en de samenwerking te bevorderen tussen de 
sleutelactoren die te maken hebben met anti-
LGBT-haatmisdrijven.

DE SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN 
VAN LETSGOBYTALKING: 

Europese en nationale wetgeving (Spanje, 
Italië, België, Nederland, Bulgarije en Polen) 
met betrekking tot herstelrecht en de rech-
ten van slachtoffers van  misdrijven in kaart 
brengen, ermee rekening houdend of deze 
wetgeving de toepassing van herstelrecht 
(RJ) in  het geval van anti-LGBT-haatmisdrij-
ven vergemakkelijkt of niet.
 
Het analyseren, aan de hand van een etno-
grafische benadering, van de ervaringen en 
de noden van slachtoffers van anti-LGBT-
haatmisdrijven, evenals de perspectieven 
van de sleutelactoren die zich professioneel 
bezighouden met anti-LGBT-geweld en/of 
herstelrechtprogramma’s (beleidsmakers, 
beoefenaars van het strafrecht en het hers-
telrecht, vertegenwoordigers van NGO’s, re-
chtshandhavers, enz.).

Het identificeren en bestuderen van pro-
gramma’s en strategieën voor herstelrecht 
in geval van haatmisdrijven (met de nadruk 
op anti-LGBT-haatmisdrijven) in Europa en 
derde landen, rekening houdend met hun 

 

overdraagbaarheid naar andere nationale 
contexten.

Het bevorderen van de uitwisseling van 
de beste programma’s voor herstelrecht en 
het samenwerken tussen overheidsinstan-
ties, NGO’s en professionals die te maken 
hebben met anti-LGBT-haatmisdrijven en 
programma’s voor herstelrecht, zodat her-
stelrecht wordt gepromoot op alle niveaus 
van het strafrecht.
   
Het identificeren van de behoefte aan 
opleiding in herstelrecht in geval van (anti-
LGBT-)haatmisdrijven, met speciale aan-
dacht voor een impact op lange termijn 
zodat richtlijnen voor opleiding, materiaal 
en “opleiding van de opleiders” worden 
ontwikkeld. 12 opleidingsseminaries (2 per 
land) zullen worden georganiseerd.

De bekendheid van de efficiëntie van  her-
stelrecht voor anti-LGBT-haatmisdrijven 
verhogen onder beleidsmakers, beoefe-
naars van  strafrecht en herstelrecht, en LG-
BT-organisaties.

Het bevorderen van de rechten van slach-
toffers van misdrijven bepaald in richtlijn 
2012/29/EU – artikelen 10 en 12 in het bij-
zonder – door de promotie van herstelrecht 
aan de hand van de activiteiten gepland in  
het project.
 


