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Week van de Vrouw : een wereld in beweging voor meer gelijkheid 
 

Brussel, dinsdag 24 februari 2015 
 

In de naam van het College van de Burgemeester en Schepenen, nodigen Yvan 
Mayeur en Mohamed Ouriaghli alle burgers uit om aan de Week van de Vrouw van de Stad 
Brussel deel te nemen. Met als uitgangspunt de wereldvrouwendag van 8 maart, zal de Week 
van de Vrouw bij de Stad Brussel georganiseerd worden van 2 tot 8 maart en worden er 
meerdere activiteiten voorgesteld. Deze zijn voor iedereen toegankelijk en willen 
sensibiliseren, informeren en zich onderhouden over de positie van de vrouw in onze 
maatschappij. 

 

We worden tijdens deze week uitgenodigd om hierover te dialogeren en om op een 
ludieke en participerende manier na te denken over deze uitdaging. Oordeel zelf over het rijke 
aanbod aan fora en activiteiten: films, theatervoorstellingen, conferenties, ateliers, literaire 
ontmoetingen, radiodebatten, fototentoonstellingen, marsen, ateliers voor zelfverdediging en 
diverse mogelijkheden om zich te ontspannen. Jaar na jaar wordt deze Week van de Vrouw 
interessanter en van langs om meer multicultureel. Problemen rond culturele verschillen en 
seksuele geaardheid worden niet geschuwd. Al deze acties komen er dank zij de actieve 
medewerking van de Buurthuizen van de Stad Brussel. 

 

Yvan Mayeur en Mohamed Ouriaghli: “De positie van de vrouw zal tijdens deze week 
in het centrum van de belangstelling staan en ligt in het verlengde van de inspanningen die 
door onze diensten in de loop van het jaar geleverd worden. U weet het of ook niet, dat het 
College van Burgemeester en Schepenen in september 2014 voor de eerste maal een actieplan 
goedkeurde rond de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Dit plan omhelst 17 domeinen en 
is wel degelijk het eerste in zijn soort voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en zal nu dus 
op een concrete manier in praktijk gebracht worden. De voornaamste kenmerken zijn: een 
beter evenwicht tussen de politieke en de bestuurlijke vertegenwoordiging; strijd tegen de 
stereotypen vooral dan bij de jeugd, evenwichtige toekenning van financiële middelen en een 
aanpassing van de openbare ruimte via mobiliteit, stedenbouw en veiligheid. De slogan van 
de Week van de Vrouw luidt “Een wereld in beweging voor meer gelijkheid” onderstreept 
duidelijk onze overtuiging in deze materie.” 
 

Het volledige programma van de Week van de Vrouw: http://www.brussel.be/8151 
Voor ieder activiteit dient vooraf ingeschreven te worden via de cel Gelijke kansen op het 
nummer 02/279 21 10 of via gelijkekansen@brucity.be 
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