STAD BRUSSEL - Perscommuniqué
Yvan Mayeur - Burgemeester
Mohamed Ouriaghli – Schepen bevoegd voor Gelijke Kansen

Meerdere activiteiten tijdens de Week van de Vrouw 2017
Zoals elk jaar, zet de Stad Brussel de vrouwen centraal ter gelegenheid van de Internationale
Vrouwendag op 8 maart. De Stad Brussel zet rond deze belangrijke dag een Week van de Vrouw op
touw, van 3 tot 10 maart 2017. Een aanmerkelijk moment voor de strijd voor meer gelijkheid tussen
vrouwen en mannen. Op programma : debatten, concerten, tentoonstellingen en filmprojecties !

Brussel, 28 februari 2017

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. We moeten de
essentie van deze dag en de gevechten die nog gestreden moeten worden niet vergeten.
De Stad Brussel zet in deze context een Week van de Vrouw op touw. Het doel ervan is om
de uitwisseling en interacties tussen vrouwen en mannen op 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 3 tot en
met 10 maart worden de burgers uitgenodigd om deel te nemen aan:
- Debatten
- Concerten
- Tentoonstellingen
- Het bezoeken van belangrijke plaatsen
- Filmprojecties
- Wereldvrouwenmars op 4 maart
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 andere op economisch vlak als we weten dat in België het verschil tussen het
salaris van vrouwen en mannen 23% is en dat er slechts 29% van vrouwen managers zijn in bedrijven.
Het is cruciaal om daaraan te werken, om oplossingen te vinden en om een debat met medeburgers
te leiden. De strijd moet voort duren ».

Het programma van de week is beschikbaar als bijlage.

Meer info ? Cel Gelijke Kansen: T: 02/279.21.50 ‐ @: gelijkekansen@brucity.be
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