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Week van de Vrouw: De Stad gaat de strijd aan tegen alle vormen
van ongelijkheid ten aanzien van vrouwen
De Week van de Vrouw zal tussen 3 en 10 maart plaatsvinden. Maar in werkelijkheid begint
het al vandaag door een sensibilisatieactie met een krachtige boodschap: “Fluiten tegen
geweld op vrouwen”
Brussel, donderdag 27 februari 2014
Deze namiddag hebben Yvan Mayeur en Mohamed Ouriaghli het programma van de
Week van de Vrouw onthult die vanaf maandag 3 maart tot en met maandag 10 maart zal
plaatsvinden. Deze week met als middelpunt de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart
heeft een duidelijk bericht (“Voor een werkelijke Egalitaire gemeenschap”). Aan de hand van
verschillende activiteiten die toegankelijk zijn voor iedereen, willen we sensibiliseren en
informeren over de positie van vrouwen vandaag in een overheersend cultureel patriarchale
samenleving. Dit evenement is een uitnodiging tot meer dialoog, om na te denken op een
ludieke en interactieve manier over sommige knelpunten, voornamelijk op het vlak van
werkgelegenheid en gezin en de emancipatie van de vrouw. Daarvoor stellen we zeer
uiteenlopende activiteiten voor: filmvoorstelling (“Frozen River”), theater (Camille
Lemonnier “Une femme”), conferentie (Vrouwen en minderheden in de Arabische wereld),
workshops (Gender for dummies), stadswandeling met een nadruk op de belangrijke vrouwen
in de Brusselse geschiedenis, fototentoonstellingen, concrete acties tegen geweld tegen
vrouwen en voor vrouwenrechten, en lessen verbale zelfverdediging. Het programma vindt u
in bijlage.
Als afsluiter, een bijeenkomst met als thema vrouwen en werkgelegenheid en dit
onafhankelijk van hun verantwoordelijkheidsgraad op maandag 10 maart om 18u in de
Militiezaal van het Stadhuis. We tonen videobeelden over de beroepen van de stad die ten
onrechte als genderspecifiek beschouwd worden. Daarna maken we kennis met Mevrouw
Janneke Van der Kamp, Country President van Novartis, die in 2013 de “Wo.men@work”
Award gekregen heeft voor haar inzet en de verschillende maatregelen die ze binnen haar
bedrijf heeft doorgevoerd om meer gelijkwaardige professionele kansen te creëren.
•

Campagne « Fluiten tegen geweld »

Geweld op vrouwen is een echte plaag in onze maatschappij (In de wereld is één
vrouw op drie slachtoffer van geweld en in België zijn er acht verkrachtingen per dag
aangegeven.). Bewust daarvan hebben veldwerkers van de Stad, in samenwerking met de vzw
Garance het startschot gegeven voor een sensibilisatiecampagne “Fluiten tegen geweld”.
Aanwezig op het Nieuwstraat hebben ze fluitjes uitgedeeld met een duidelijk bericht:
“Geweld op vrouwen is niet acceptabel. Schreeuwen, lawaai maken en fluiten zijn effectieve
manieren om onze angst te beheersen, onze aanvaller te schrikken en aandacht aan te

trekken. Fluit om u te verdedigen en om in te grijpen in aanvallen waarvan uw getuige bent!”
De ganse week zullen de deelnemers aan de Week van de Vrouw worden gevoelig gemaakt
tegenover dit geweld. Ambtenaren en burgers van de Stad zullen de mogelijkheid krijgen om
in het administratief centrum de tentoonstelling “Bang” te bezoeken die familiaal geweld
verraad.
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