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Vrouwen beslissen over hun toekomst
De Stad Brussel zet de vrouwen centraal ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag
van 8 maart. Een belangrijke dag voor de strijd voor meer gelijkheid tussen vrouwen en
mannen
Brussel, vrijdag 26 februari 2016
De Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw tot stand gekomen en is nu
stevig in onze Westelijke gewoontes ingebed. Het is de katalysator van de
arbeidersbewegingen en de verlenging van gelijke rechten die moeilijk te verkregen waren:
het stemrecht van vrouwen, betere arbeidsomstandigheden, enz. De maatschappij is in vele
opzichten verbeterd en we moeten de essentie van deze dag niet vergeten en de gevechten die
nog gestreden moeten worden.
De Stad Brussel zet in dit context een Week van de Vrouw op touw. Het doel is om de
uitwisseling en interacties tussen vrouwen en mannen te wekken en de bedenkingen over een
werkelijke egalitaire maatschappij te ontwikkelen. Om dit doel te bereiken werden een aantal
activiteiten opgesteld om het stellen van vragen te stimuleren op een ludieke manier. Van 2
tot en met 9 maart worden de burgers uitgenodigd om deel te nemen aan:
- Debatten
- Concerten waarvan dit van ‘Paradise Sorouri’, een Afghaanse zangeres
- Een vrouwenrechten cabaret met protestlieden en een workshop over het schrijven
van feministische liederen
- Tentoonstellingen
- Bewustmakingen met onder anderen de campagne ‘in her shoes’ aan de Beurs
- Het bezoeken van belangrijke plaatsen
- Filmprojecties
- Wereldvrouwenmars
De Burgemeester Yvan Mayeur en de Schepen voor Gelijke Kansen Mohamed
Ouriaghli leggen ons uit waarom het steeds belangrijk is om een Week van de Vrouw te
organiseren: “Ongelijkheden blijven bestaan, onder anderen op economisch vlak als we weten
dat vrouwen meer kans als mannen hebben om in armoede terug te vinden. Het is cruciaal om
daaraan te werken, om oplossingen te vinden en om een debat met medeburgers te leiden.
Daarom zijn ook de 14 buurthuizen van de Stad sterk betrokken gedurende de hele week.”
De Week begint op 2 maart met een opening in het Stadhuis die als thema
‘vrouwelijke ondernemers’ heeft. Suyin Aerts, voorzitster van Artemis Brussel onthult de
omlijning van dit moment: “Gelijke kansen betekent ook dat we de vrouwen een platform

geven om aan netwerking te doen. Vier vrouwen zullen het publiek bewust maken door hun
verhaal als onderneemster te vertellen. En geloof mij, dit zal tot veel discussies leiden.”
Het programma van de week is op het volgend adres te vinden : www.brussel.be/8151
Voor alle activiteiten is het beter om zich bij de Cel Gelijke Kansen in te schrijven: op
02/279.21.10 of via gelijkekansen@brucity.be
• Slachtoffer van geweld ? Blijf niet stil!
Gelijktijdig met de Week van de Vrouw leid de Stad een bewustmakingscampagne om
tegen geweld tegen vrouwen te strijden. Twee middelen worden op brede schaal beschikbaar
gesteld: aan de ene kant een brochure in 12 talen die op strategische plekken uitgedeeld zal
worden en aan de andere kant een sticker. Mohamed Ouriaghli maakt de bedoeling duidelijk:
“Het bleek me beslissend om aan alle vrouwen, ook diegene die onze nationale talen niet
kennen, een steun te kunnen bieden tegen deze plaag dat geweld tegen vrouwen is. De stickers
zullen zichtbaar zijn in publieke ruimtes met veel bezoek”.
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