7 maart 2022

Moederschap: keuzes, hindernissen en uitdagingen als thema van de Week
van de Vrouwenrechten van de Stad Brussel

Zoals ieder jaar organiseert de Stad Brussel via haar cel Gelijke Kansen haar traditionele
"Week van de Rechten van de Vrouw”. Het thema van dit jaar is moederschap, met haar
keuzes, hindernissen en uitdagingen. De hele week zullen er in onze hoofdstad tal van
activiteiten rond dit thema plaatsvinden.

De Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw van de Verenigde Naties op 8 maart is
het ideale moment om de aandacht te vestigen op de rol van de vrouw in de samenleving.
Dit jaar heeft de Stad Brussel ervoor gekozen om alle moeders te eren... maar niet alleen
hen:
“Dit thema is niet willekeurig gekozen, het stelt ons in staat alle vrouwen te bereiken, of ze
nu moeder zijn of niet. De behandelde thema's zullen immers ook de aandacht vestigen op
vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen, vrouwen die gewoon geen kinderen willen,
mensen uit de LGBTQI+-gemeenschap, enz., alsook op de druk, de hindernissen en de
vooroordelen waarmee vrouwen dagelijks te maken krijgen als het op moederschap
aankomt,” legt Lydia Mutyebele, Schepen van Gelijke Kansen van de stad Brussel, uit.

“De Week van de Rechten van de Vrouw is de ideale gelegenheid om de projecten in de verf
te zetten die de Stad elke dag opzet voor het dagelijkse leven van Brusselse vrouwen. Wij
willen deze verschillende thema's op een transversale manier in al onze bevoegdheden
opnemen: onderwijs, begroting, openbare ruimte...
Om deze denkpistes te voeden staan er deze week tentoonstellingen, conferenties en
debatten met de verenigingssector op de agenda. Dankzij deze uitwisselingen van ideeën en

goede praktijken kunnen we onze acties voor gendergelijkheid en respect voor ieders rechten
verder uitbreiden,” voegt Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel, eraan toe.
Deze persconferentie is ook de gelegenheid om de eerste borstvoedingsbank van de Stad
Brussel aan het grote publiek te onthullen. Het thema van borstvoeding in de openbare
ruimte is vandaag zeer actueel. In december hebben we de campagne en het label "Breast
Places" gelanceerd, waarmee we horecagelegenheden in onze hoofdstad willen
aanmoedigen een comfortabele plek aan te bieden waar moeders voor hun baby kunnen
zorgen.
"Als Schepen van Gelijke Kansen en vooral als moeder van twee jonge kinderen weet ik hoe
problematisch borstvoeding in de openbare ruimte kan zijn. Moeder zijn mag geen
belemmering zijn voor onze vrijheid als vrouw. Deze eerste borstvoedingsbank is een nieuwe
stap in de herovering van de openbare ruimte door vrouwen,” aldus Lydia Mutyebele.
De borstvoedingsbank zal binnenkort op een strategische plek in de stad te vinden zijn,
zodat moeders hun baby borstvoeding kunnen geven zonder zich zorgen te hoeven maken
over de blikken van anderen.

De activiteiten zijn op 6 maart van start gegaan en gaan door tot zondag 13 maart:
-

Expo-Conferentie: "Barrières en vooroordelen rondom het moederschap" door de vzw
Femmes Fières in samenwerking met de vzw La Pointe - dinsdag 8 maart, van 17.00 tot
21.00 in het Stadhuis van Brussel, Grote Markt. Deze fototentoonstelling bevat portretten
van vrouwen, met audiogetuigenissen van mensen met een bijzondere visie op het thema
moederschap. De tentoonstelling wordt gevolgd door een conferentie en de voorstelling van
de podcast "Maman est une artiste" door de vzw La Pointe.

-

Courts mais trash: "Female Trouble" door Born to be Cheap, woensdag 9 maart van 19.00
tot 21.00 in Cinema Aventure. De sectie "Female Trouble", gewijd aan vrouwelijke
regisseurs, heeft voor u een reeks kortfilms rond het hoofdthema geselecteerd. Vertoning
gevolgd door een debat met de regisseurs.

-

Baarmoederfibromen, vector van ongelijkheden in het moederschap! Door de vzw
Fibrom'out - zaterdag 12 maart van 14.00 tot 18.00 in het Stadhuis van Brussel (Grote
Markt). In het kader van de WVRV2022 nodigt de vzw Fibrom'out u uit voor een conferentie
om het probleem van baarmoederfibromen en pijnlijke menstruatie onder de aandacht te
brengen, in het bijzijn van actoren uit de gezondheidswereld en het maatschappelijke
middenveld.

Het volledige weekprogramma kunt u raadplegen op de website van de Stad Brussel
https://www.brussel.be/weekvanderechtenvandevrouw of op de facebookpagina van de cel
Gelijke Kansen https://www.facebook.com/egalite.des.chances.bxl/
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