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Diversiteit
Politiezone Antwerpen draagt de diversiteit van de stad en het korps een warm hart toe.

Jaarverslag en beleidsnota
In onze beleidsnota [1] lees je de interne en externe accenten van ons diversiteitsbeleid.
Hier vind je de jaarverslagen van 2018 [2], 2017 [3] en 2016 [4].
Je kan de dienst diversiteit contacteren via diversiteit@politie.antwerpen.be [5].

Initiatieven

2020: Handelingskader professioneel profileren
De dienst diversiteit heeft een handelingskader professioneel profileren uitgewerkt dat operationele medewerkers op het
terrein zal helpen om efficiënt en gericht personen te selecteren, te identificeren en te controleren. Op deze manier versterken
we de kwaliteit van ons optreden. Je leest er alles over in deze fiche [6] en dit overzichtelijke schema [7].

2019: Mag da?
'Mag da?' is een campagne gericht op jongeren. Wat zijn hun rechten en plichten wanneer ze in contact komen met de
politie? Een antwoord op die vragen vind je op de website www.magdapolitie.be [8].

2019: Proud to be your friend
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Haatmisdrijven en haatboodschappen
Voor ons korps is de strijd tegen racisme, haatmisdrijven en haatboodschappen erg belangrijk.
Ben je slachtoffer geworden van een misdrijf omwille van je huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, geloof ...? Dan kan
dat een haatmisdrijf zijn en kunnen de daders strenger bestraft worden.
Haatdragende, racistische of seksistische uitspraken zijn strafbaar als ze de vrije meningsuiting overschrijden. Dit gebeurt
wanneer de verdachte doelbewust en in het openbaar anderen aanzet tot discriminatie, haat, geweld of segregatie.
Als dit jou overkwam, neem dan zeker contact met ons op via de gekende kanalen. Wil je meer weten over deze feiten of heb
je nood aan ondersteuning?
Unia [9]
Lumi [10]
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen [11]

Lees ook
05/08/2020: Politietoren aan?Oudaan?kleurt?paars?in?de strijd tegen?haatmisdrijven [12] 08/07/2020: Korpschefs
ondertekenen handelingskader professioneel profileren [13] 22/06/2020: Politiezone Antwerpen presenteert resultaten
jongerenbevraging [14] 09/08/2019: Politie Antwerpen nog altijd trotse vriend van LGBT+-gemeenschap [15]
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