Projectoproep Week van de Rechten van de
vrouwen (WVRV) van 05 tot 13 maart 2022

Context
De stad Brussel organiseert reeds een aantal jaren op rij een "Week van de Rechten van de
Vrouwen" rond de symbolische datum van 8 maart. Gedurende een week worden allerlei
activiteiten (conferenties, workshops, tentoonstellingen, toneelstukken,...) aangeboden aan
de inwoners van Stad Brussel om verschillende thema's in verband met genderongelijkheid en
vrouwenrechten aan te kaarten.
Voor de editie 2022 wenst de Schepen van Gelijke Kansen de hindernissen en vooroordelen
rond het moederschap aan te kaarten.
Deze oproep voor projecten is gericht naar lokale actoren en actrices met expertise in de strijd
tegen genderdiscriminatie. Elk project dat voldoet aan het thema van de WVRV en activiteiten
aanbiedt die toegankelijk zijn voor iedereen, kan deel uitmaken van onze programatie. De
kosten voor de voorbereidingen en uitvoering van de voorgestelde activiteit(en) kunnen
worden gedekt door middel van een subsidie van de Stad.

Doelstelling van de WVRV2022
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Het primaire doel van WVRV2022 is om het publiek bewust te maken van de stereotypen en
moeilijkheden waarmee vrouwen als (toekomstige) moeders worden geconfronteerd en / of
in hun keuze om geen kinderen te krijgen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
-

Stereotypen gerelateerd aan zwangerschap
Gyneacologisch geweld
Draagmoederschap
Borstvoeding en het recht om borstvoeding te geven in het openbaar
Vooroordelen met betrekking tot de keuze om als vrouw geen kinderen te krijgen
De mentale belasting van moeders
De moeilijkheden waarmee alleenstaande moeders worden geconfronteerd
Stereotypen met betrekking tot het moederschap op de werkplek

De lijst is zeker niet exhaustief en staat open voor suggesties van verenigingen die willen
deelnemen aan de WVRV.
Het doel van de voorgestelde activiteiten is om:
▪
▪
▪
▪
▪

Het publiek bewust te maken van bestaande ongelijkheden tussen vrouwen en mannen
in de verschillende professionele domeinen;
Tools/tracks aan te bieden om ongelijkheid aan te pakken;
Vrouwen die erin geslaagd zijn ongelijkheid te bestrijden, door middel van
getuigenissen, het woord te geven;
De ontmoeting tussen jongens / mannen en meisjes / vrouwen te bevorderen om het
onderwerp te bespreken en vooroordelen uit te wissen;
...
Elk type activiteit dat één of meer van de bovenstaande onderwerpen
aankaart, onder de vorm van workshops, filmvertoningen, toneelstukken,
discussietafels,... kan in aanmerking komen om deel uit te maken van de
programatie van de WVRV 2022.

Doelpubliek

Om de doelstelling van sensibilisering te bereiken, zal een inspanning nodig zijn om een zo
divers mogelijk publiek (in geslacht, leeftijd, afkomst) te treffen en/of een doelgroep te
bereiken die minder gevoelig is voor deze thema's. Er moet ook aandacht worden besteed
aan de middelen en plaatsen die het meest waarschijnlijk de aandacht van dit publiek
aantrekken.
De stad Brussel heeft als gemeentelijke dienst bevoorrechte contacten met haar burgers via
haar administratie, scholen, jongerencentra en crèches, buurthuizen, OCMW's, culturele- en
sportcentra.
Daarom kan, in het kader van de organisatie van evenementen voor de WVRV, de Cel Gelijke
Kansen worden gevraagd om, indien relevant, administratieve bijstand te verlenen in de
verschillende procedures, om samenwerkingen op te zetten met bepaalde afdelingen of om
de reserveringen van locaties die toebehoren aan de Stad te vergemakkelijken om de
voorgestelde activiteiten te organiseren.
De Cel kan ook de link leggen met één of meerdere van de 8 jeugdcentra van de Stad en met
de animatoren van de vzw Bravvo (https://www.brussel.be/jeugdcentra-12-18-jaar) of met
één van de buurthuizenvan de Stad (https://www.brussel.be/jeugdcentra-12-18-jaar).

De kwaliteit van de ingediende projecten wordt beoordeeld op de relevantie van de
doelgroep en de middelen die voorzien zijn om de doelgroep te bereiken.

Gezien de huidige gezondheidscontext is het sterk aangeraden om activiteiten aan te
bieden die enkel toegankelijk zullen zijn op vertoon van een Covid Safe Ticket en/of
die kunnen plaatsvinden met inachtneming van de sociale afstand. Het is ook
raadzaam om online alternatieven te bieden in het geval dat bijeenkomsten niet meer
zijn toegestaan in de maand maart.

