
Projectoproep Week van de Rechten van de Vrouw (WVRV) 2020 

 

Achtergrond : 

In het kader van activiteiten die tijdens de Week van de Rechten van de Vrouw en op andere 

momenten doorheen het jaar worden georganiseerd door de Cel Gelijke Kansen, stellen wij vaak vast 

dat het publiek doorgaans vrouwelijk blijft. Niettegenstaande het onderwerp van vrouwenrechten in 

eerste instantie vrouwen1 aanbelangt, betreft de strijd voor de rechten van de vrouw en bijgevolg voor 

gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, alsook al wat hierbij komt kijken waaronder het 

deconstrueren van genderstereotypen en het patriarchaat, tevens… mannen.  

Terwijl mannen zich zouden kunnen aansluiten bij de strijd voor de rechten van vrouwen vanuit de 

simpele drang naar rechtvaardigheid daar de strijd op zich eerst en vooral een kwestie is van sociale 

rechtvaardigheid, kan deze laatste hen ook persoonlijker aanbelangen. Waar mannen op korte termijn 

misschien wel wat te verliezen hebben en enkel nadelen zien in de winst van rechten voor vrouwen, 

kunnen eerstgenoemden echter meer baat hebben bij een meer egalitaire samenleving. Het volstaat 

de soms desastreuse gevolgen van stereotype beeldenvorming rond mannen (cfr. toxic masculinity), 

welke door hetzelfde patriarchaal systeem die vrouwen onderdrukt worden opgelegd, te bestuderen. 

 

Doelstelling van de WVRV2020 : 

Wij wensen terug te grijpen naar basisconcepten, nl. naar het onderzoeken van het patriarchaal 

systeem, de deconstructie van stereotypen die door dit systeem gevormd en gevoed worden, het 

bewust zijn van gender gerelateerde privileges maar ook van meervoudige privileges gelinkt aan de 

huidskleur, de seksuele voorkeur, de sociale status, enz. 

Bovenstaande onderwerpen werden reeds talrijke keren aangekaart doch de ambitie is om deze keer 

een mannelijker publiek te bereiken om deze bewust te maken van: 

- wat genderstereotypen zijn en hoe deze de identiteitsvorming, gedrag en relaties 

beïnvloeden; 

- hoe de samenleving waarin we leven genderstereotypen voeden; 

- wat het verband is tussen genderstereotypen en genderongelijkheden; 

- welke andere stereotypen interageren met genderstereotypen en deze versterken; 

- hoe we stereotypen kunnen deconstrueren en hoe alternatieven aan te bieden; 

- welk de privileges van mannen zijn in een patriarchale samenleving; 

- wat de negatieve impact van het patriarchaat, stereotypen en mythes rond mannelijkheid 

inhouden voor mannen en vrouwen; 

- hoe mannen zicht kunnen aansluiten bij het feminisme; 

- hoe een gelijkwaardige samenleving op lange termijn ten goede kan komen aan elkeen van 

zijn leden zo ook aan mannen; 

 

Activiteiten die één of meerdere van bovenstaande onderwerpen aankaart hetzij via een ludieke 

workshop, een film- of theatervoorstelling, ronde tafels,… kunnen in aanmerking komen om in de 

programmatie van de WVRV2020 opgenomen te worden.  

                                                           
1 Personen die zich identificeren als vrouw en/of zich in deze genderidentiteit erkennen 



 

Doelpubliek : 

Om de beoogde doelstelling te bereiken zal de uitdaging eruit bestaan een nieuw doelpubliek te 

bereiken en bijgevolg de middelen en pertinente locaties te identificeren om de aandacht van een 

mannelijk publiek aan te trekken. 

De Stad Brussel beschikt als gemeentelijke instantie over geprivilegieerde contacten met zijn burgers 

doorheen zijn administratie, scholen, jeugdcentra, crèches, buurthuizen, het OCMW, culturele en 

sportcentra. De Cel gelijke kansen kan als tussenschakel fungeren om lokale verenigingen in contact 

te brengen met dit publiek via de respectievelijke diensten.  

Wij nodigen de verenigingen uit om projecten voor te leggen die ernaar streven inwoners van de 

Stad Brussel te bereiken binnen of in samenwerking met diensten van de Stad. In het bijzonder, 

activiteiten die in één of meerdere van de 7 jeugdcentra van de vzw Bravvo  

(https://www.brussel.be/jeugdcentra-12-18-jaar) of in een buurthuis van de Stad 

(https://www.brussel.be/buurthuizen ) kunnen worden georganiseerd. U kunt vooraf contact 

opnemen met de coördinatoren van deze diensten om hun behoeftes en  

samenwerkingsmogelijkheden samen te bestuderen: 

- voor de jeugdcentra van de vzw Bravvo is dit Mevrouw Véronique Walbaum: 

Veronique.Walbaum@brucity.be  

- voor de buurthuizen is dit Mevrouw Mimoun Hafida El Kheir: Hafida.Mimoun@lmdq.be;  

0491/86.60.82   

De kwaliteit van de voorgelegde projecten zal o.a. beoordeeld worden in functie van de relevantie 

van het doelpubliek en de voorziene middelen om deze laatste te bereiken.  
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