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De stad Brussel steunt de vzw Touche Pas à Ma Pote in haar strijd tegen
seksisme op straat
In december 2016 hebben drie studentes van de Brusselse school IHECS de Burgemeester van de Stad
Brussel, Yvan Mayeur en de Schepen van Gelijke Kansen, Mohamed Ouriaghli, ontmoet. Ze brachten hen
op de hoogte van het ernstig en zinloos geweld waarvan één van de studentes het slachtoffer werd voor de
schoolpoort.
Na deze ontmoeting besliste de stad om samen rond de tafel te gaan zitten met de diensten die bij deze
problematiek betrokken zijn (de preventiedienst Bravvo, de politie en de cel Gelijke Kansen) en met de vzw
Touche Pas à Ma pote. Na verschillende vergaderingen en grondig overleg werd de balans opgemaakt
over wat de stad reeds doet en welke verdere stappen ondernomen zullen worden.
Yvan Mayeur, « In België werd 98% van de vrouwen reeds het slachtoffer van seksisme op straat en het is
alarmerend hoe weinig van deze vrouwen een klacht neerlegde. Deze zorgwekkende vaststelling en het
verhaal van de studentes hebben een diepe indruk op me gemaakt. Onze samenwerking met de vzw
Touche Pas à Ma Pote is een uitbreiding van het werk dat de stad Brussel reeds levert op dit gebied. Het is
van prioritair belang dat iedereen zich veilig en vrij voelt in onze straten. »
De stad Brussel beslist zich intensiever op deze problematiek toe te leggen door de vzw Touche Pas à Ma
Pote bij te staan bij het uitbouwen van sensibiliseringscampagnes. Op 6 maart besliste de gemeenteraad
om een subsidie van 20.000€ toe te kennen aan verschillende sensibiliseringsacties, waaronder Her Street
View, een digitale campagne, gericht op het bewustmaken van een jong publiek voor seksisme op straat.

Mohamed Ouriaghli « Ik ben heel tevreden over deze samenwerking die ons in staat zal
stellen om een duidelijker inzicht te krijgen in de omvang van het probleem en passende
sensibiliseringsacties op te starten. »
« Wat gelijkheid tussen man en vrouw betreft, moet Brussel een voorbeeldfunctie
vervullen. Dat betekent dat seksisme op straat moet worden aangepakt. Het was heel
dapper van de studentes van de IHECS om te komen getuigen en ook noodzakelijk om onze
wereldstad steeds sterker uit te bouwen, solidair en respectvol voor iedere burger», voegt
Philippe Close hieraan toe.

