4 januari 2014
Persbericht: Nieuwjaarsactie voor meeouderschap groot succes!

Zaterdag voerden çavaria en Het Roze Huis – çavaria Antwerpen actie voor de automatische
erkenning van meeouderschap. De federale regering beloofde hier werk van te maken maar heeft
vooralsnog niets ondernomen. De holebi-en transgenderbeweging maakt zich ondertussen zorgen
dat er deze legislatuur niets meer van in huis komt.

Wanneer een lesbisch koppel een kindje krijgt moet de niet-biologische moeder (of meemoeder)
momenteel haar eigen kind adopteren. Deze procedure duurt lang en creëert een periode van
juridische onzekerheid voor mama’s en kind. De federale regering beloofde bij haar aantreden
gelijkaardige afstammingsregels in te voeren als bij heterokoppels. “Wat we willen is dat bij
getrouwde koppels de meemoeder automatisch erkend wordt als ouder en dat bij ongehuwde
koppels een simpele erkenning van het kind door de meemoeder volstaat”, zegt Marcia Poelman,
woordvoerder van Het Roze Huis - çavaria Antwerpen. “We vragen gewoon dezelfde regeling die
heterokoppels genieten. Het argument dat er geen biologische band is tussen het kind en de
meemoeder doet er helemaal niet toe. Een heteroman moet toch ook geen DNA-staal afgeven aan
de ambtenaar van de burgerlijke stand om zijn biologische band met zijn kind te bewijzen?” gaat
Poelman verder.
Zaterdag 4 januari voerden çavaria en Het Roze Huis-çavaria Antwerpen actie rond het
meemoederschap tijdens de nieuwjaarsreceptie van Het Roze Huis op de Draakplaats te Antwerpen.
De meer dan 500 gasten konden een 'nieuwjaarskaart' voor de regering Di Rupo deponeren in een
bus voor onze kerststal. In de kerststal bevinden zich voor de gelegenheid 2 Maria's met kind. Het
beeld op de nieuwjaarskaart zijn 2 mama's met kindje. De tekst leest bij de ene moeder 'Ik heb 9
maanden gewacht om jouw mama te zijn'. Bij de andere moeder 'Ik wacht nog steeds'.
Minister Annemie Turtelboom was aanwezig om de actie te ondersteunen. Eerder die dag verscheen
een opiniestuk van çavaria en Het Roze Huis - çavaria Antwerpen in De Standaard dat werd
ondertekend door vertegenwoordigers van alle grote Vlaamse partijen, middenveldorganisaties,
schrijvers en mediamensen. Daarnaast hebben zowel Open Vld & CD&V wetsvoorstellen ingediend
om de automatische erkenning van meemoederschap te regelen.

“We zijn voorzichtig optimistisch”, zegt Jeroen Borghs, woordvoerder van çavaria. “Wie het doet
maakt ons niet uit, zolang de automatische erkenning van meemoeders - ongeacht of ze met een
anonieme of met een bekende donor werken - maar voor de verkiezingen door het parlement wordt
goedgekeurd. Wij blijven actie voeren tot lesbische mama’s van dezelfde regeling kunnen genieten
als heterokoppels.”

Wie zaterdagavond niet in Antwerpen geraakte kan de regering-Di Rupo online een
nieuwjaarskaartje sturen via de website van Het Roze Huis - çavaria Antwerpen:
http://www.hetrozehuis.be/node/1089

