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Feminist zijn is in wezen pleiten voor een wereld waarin alle
mensen, mannen en vrouwen, gelijk zijn voor de wet.

Een bondgenoot zijn van de feministische strijd, voor gendergelijkheid, begint bijgevolg thuis!

Een strijd voor een egalitaire samenleving die in de eerste
plaats door vrouwen wordt gestreden, maar die, om volledig
te kunnen slagen, ook mannen dient te betrekken. Natuurlijk moeten mannen eerst gensensibiliseerd worden, maar
vervolgens moeten hun morele steun en effectieve mobilisatie
geëist worden. Het is met dit doel voor ogen dat vrouwen meer
mannen oproepen om zich aan te sluiten bij de strijd.

Om constructief te blijven, hebben we ervoor gekozen om het
tegenovergestelde standpunt van een staking in te nemen:
door mannen aan het werk te zetten.

De stad Brussel sluit zich alvast aan bij deze oproep in het
kader van de “Week van de Vrouwenrechten” met een reeks
activiteiten die zich tussen 04 en 11 maart in het bijzonder op
potentiële bondgenoten zullen richten.
Maar hoe beginnen we eraan? Ten eerste is het belangrijk
om zich bewust te worden van alledaagse stereotypen en
ongelijkheden en alles in het werk te stellen om deze te laten
verdwijnen. Dat is niet eenvoudig... omdat wij «spontaan» en
onbewust stereotypen overbrengen. We reproduceren ze
binnen onze relaties, familie, vriendenkring,... van generatie op
generatie.
Onze campagne dit jaar werd vanuit een ondubbelzinnige vaststelling ontwikkeld: vrouwen besteden per week tot wel twee
keer meer tijd aan huishoudelijke taken dan mannen, zelfs als ze
buitenshuis een veeleisende professionele carrière uitbouwen.
Sommigen gaan er zelfs nog van uit dat het schoonmaken van
het huis het exclusieve domein van vrouwen is...

We lieten een reeks keukenschorten maken met het opschrift
«#sharing is caring» zodat bondgenoten van vrouwenrechten
hun steun kunnen tonen. Zoals u zult zien op de pagina’s die
volgen, hebben onze collega’s binnen de administratie van de
stad Brussel zich reeds achter het doel geschaard en met hun
schort geposeerd.
Aarzel niet om met ons mee te doen aan één van de vele
activiteiten die in samenwerking met onze partners worden
georganiseerd, om trots uw schort te dragen en ons te helpen
ongelijkheden tegen te gaan door de daad bij het woord te
voegen!
Het volledige programma van onze week en alle praktische
details vindt u in deze brochure terug. We kijken uit naar uw
deelname.

Khalid ZIAN
Schepen van Gelijke Kansen
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Improwedstrijd “Dures à cuire”

Acteur François Ebouele zal gedurende enkele weken te gast zijn in
de jongerencentra Horizon in Laken en Locomotive in de Noordwijk
om samen met de jongeren na te denken over de representatie van
vrouwen in onze samenleving. Hij vertrekt vanuit het boek “Dures à
cuire – 50 femmes hors du commun qui ont marqué l’histoire” om
zijn doelpubliek, voornamelijk jonge mannen, aan te sporen om stil
te staan en te debatteren rond het beeld en de plaats van vrouwen
in de media, op het werk, binnen relaties, religie … Op woensdag
4 maart zullen alle jongeren die aan de verschillende improvisatie-workshops deelgenomen hebben elkaar uitdagen in een improvisatiespel: komt u mee supporteren?
Deze activiteit vindt plaats in het Frans.
Van 14u00 tot 17u00 in het Maison de La Littérature LE WOLF,
Violetstraat 20, 1000 Brussel
Gratis toegang maar reservatie verplicht per mail:
muriel.limbosch@lewolf.be of telefonisch 02/512.12.30

Ludieke workshop “A jeu égal”
De vzw Prémisse organiseert gedurende de Week van de Vrouwenrechten drie workshops om genderongelijkheid in spelmateriaal
aan te kaarten. Al van kleins af aan wordt kinderen genderspecifiek
spelmateriaal aangereikt maar deze genderongelijkheid uit zich
ook, zij het subtieler, in gezelschapspelen e.a. voor volwassenen.
Deelnemers aan deze workshop zullen worden uitgenodigd om
verschillende spelmaterialen uit te testen en een kritische kijk te
ontwikkelen op genderrollen die via deze spelen worden bevestigd
of versterkt. Verschillende spelers uit de sector (“Girl not game” e.a.)
zullen eveneens aanwezig zijn om hun ervaringen met het publiek
te delen.
Deze activiteit vindt plaats in het Frans.
Van 13u00 tot 16u00 in de lokalen van BE Participation,
Voorzorgsstraat 56, 1000 Brussel
Gratis deelname maar reservatie verplicht per mail:
info@premisse.be of telefonisch 02/514.31.91

Opening van het filmfestival Lesborama*2020 en vertoning van de documentaire “Océan”
RainbowHouse Brussels is de uitdaging alweer aangegaan om
een reeks films voor te stellen in lijn met de thematiek van onze
week: dit legendarische, 4-daagse festival van films van en voor
lesbische, bi- en transvrouwen gaat deze keer over bondgenoten
in de strijd tegen stereotypen rond gender, seksuele geaardheid, genderidentiteit … De 6de editie van het festival zal officieel
geopend worden aan het begin van onze Week van de Vrouwenrechten in het RainbowHouse, gevolgd door de vertoning van
de documentaire “Océan” in cinema Palace in het bijzijn van de
protagonist zelf en gevolgd door een vraag-en-antwoord-sessie.
Voor meer info over de programmatie van alle films, neem zeker
een kijkje op de website van RainbowHouse Brussels: www.rainbowhouse.be
Openingsreceptie van 19u00 tot 20u30 in het Rainbowhousecafé, Kolenmarkt 42, 1000 Brussel. Vrije en gratis toegang.
Filmvertoning “Océan” om 21u00 in Cinema Palace,
Anspachlaan 85, 1000 Brussel. Toegang: 5 euro. Reservatie voor
de filmvertoning op de website van Cinema Palace.

Parade “Sur les pavés, l’égalité”
Infor Jeunes Laeken zal op woensdagnamiddag de straten in

het stadscentrum opfleuren vanaf de Anspachlaan (voor Cinema
Palace, langs het Anneessensplein, het Rouppeplein, de Zuidstraat
en het Muntplein) om voorbijgangers te sensibiliseren rond ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de openbare ruimte. De
theatergroep Magic Land zal samen met leerlingen van deelnemende dansscholen en andere jongeren die meewerken aan het
project, een choreagrafie uitvoeren rond de thematiek. In de stoet
rijdt ook een praalwagen die door de leerlingen van het Institut
des Ursulines en het atheneum Toots Thielemans van Molenbeek
werd ontworpen. De deelnemers zullen de tijd nemen om
voorbijgangers aan te spreken om genderongelijkheid aan te
kaarten en informatie hierover uit te delen. Komen jullie ook even
langs?
Van 15u00 tot 18u30 tussen de Anspachlaan en het Muntplein.

g
a
d
r
e
d
n
Do

t
r
a
a
5m

Tentoonstelling “La question du genre à l’affiche”

Het jeugdhuis Le Foyer des Jeunes des Marolles nodigt u uit om de
uitkomst van verschillende creatieve workshops met hun jongeren te komen ontdekken. 6 meisjes en 6 jongens van 14 à 17 jaar
kregen initiaties fotografie en visuele communicatie om rond het
thema gendergelijkheid te werken. De 15 affiches die tijdens deze
workshops werden ontworpen zullen aan het grote publiek voorgesteld worden op 4 maart in het cultureel centrum Breughel. De
jonge artiesten zullen die dag aanwezig zijn om met het publiek te
discussiëren rond de thematiek.
Van 18u00 tot 20u00 in het cultureel centrum Breughel,
Vossenstraat 1F, 1000 Brussel. Gratis ingang.

Festival Lesborama*2020
RainbowHouse Brussels is de uitdaging alweer aangegaan om
een reeks films voor te stellen in lijn met de thematiek van onze
week: dit legendarische, 4-daagse festival van films van en voor
lesbische, bi- en transvrouwen gaat deze keer over bondgenoten
in de strijd tegen stereotypen rond gender, seksuele geaardheid,
genderidentiteit … Voor meer info over de programmatie van alle
films, neem zeker een kijkje op de website van RainbowHouse
Brussels: www.rainbowhouse.be
Om 19u00 in de polyvalente zaal Lollepot, Lollepotstraat 3, 1000
Brussel. Inschrijving verplicht: delphine@rainbowhouse.be.

Tentoonstelling en gala “Les hommes présentent les
femmes”
De leden van het Belgo-Roemeens cultuurhuis Arthis hebben
een tentoonstelling uitgewerkt die kunstwerken van vrouwelijke
artiesten verzamelt en in het kader van een gala-avond aan het
grote publiek door mannen zullen worden voorgesteld. Doorheen
de werken en verhalen van deze uitzonderlijke vrouwen worden
hun verwezenlijkingen in de kijker gezet. De avond wordt aangevuld met een muzikaal programma geïnspireerd op de tentoongestelde kunstwerken.
Deze activiteit vindt plaats in het Frans.
Om 19u00 in de lokalen van Arthis, Vlaamsesteenweg 33, 1000
Brussel. Gratis toegang maar reservatie verplicht per mail: info@
arthis.be of telefonisch 02/511.34.20

Vrijdag
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Workshop “Nouvelles masculinités: dégenrons-nous !”

Al meer dan een jaar lang werkt het team permanente vorming
van de vzw Siréas rond mannelijkheid en de deconstructie van
genderidentiteiten. Op vrijdag 6 maart organiseert de vzw een
evenement voor het grote publiek waarbij er een vertoning van
een documentaire en een debat rond representaties van de
mannelijke identiteit plaatsvinden. Het doel is om het publiek mee
te laten nadenken over het concept van genderidentiteit en de
impact ervan, over het deconstrueren van genderstereotiepen, om
bewust te worden van privileges … Er staat ook een interactieve
tentoonstelling opgesteld op basis van verschillende getuigenissen die door de vzw tijdens voorgaande workshops rond het
thema werden verzameld.
Deze activiteit vindt plaats in het Frans.
Van 09u00 tot 17u00 in La Poudrière, Kruitmolenstraat 61, 1000
Brussel.
Gratis deelname maar reservatie verplicht per mail:
teresabevivino@sireas.be of telefonisch 02/649.99.58

Festival “Lesborama*2020”
RainbowHouse Brussels is de uitdaging alweer aangegaan om
een reeks films voor te stellen in lijn met de thematiek van onze
week: dit legendarische, 4-daagse festival van films van en voor
lesbische, bi- en transvrouwen gaat deze keer over bondgenoten
in de strijd tegen stereotypen rond gender, seksuele geaardheid,
genderidentiteit … Voor meer info over de programmatie van alle
films, neem zeker een kijkje op de website van RainbowHouse
Brussels: www.rainbowhouse.be
Films om 19u00 en 21u00 in de zaal Lollepot,
Lollepotstraat 3, 1000 Brussel
Inschrijving verplicht: delphine@rainbowhouse.be

Zaterdag
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Creatieve workshop “Les papas alliés pour l’égalité”

Waarom zou je en hoe kan je een bondgenoot zijn van het feminisme? Dat is de hamvraag waarrond de vzw “Artistes de l’éducation” werkt op 4 en 7 maart. Via een aantal tools en methodes
die de vzw samen met de vzw “Le monde selon les femmes”
ontwierp, organiseren de animatoren verschillende participatieve
activiteiten voor mannen die willen deelnemen. De output van
deze workshops zal tijdens de uitzending “Pour l’égalité, on est déter !” (vastbesloten strijden voor gelijkheid) op 8 maart in de lokalen
van het Collectif Garcia Lorca voorgesteld worden.
Deze activiteit vindt plaats in het Frans.
Van 10u00 tot 20u00 in de lokalen van het Collectif Garcia
Lorca, Voldersstraat 47-49, 1000 Brussel
Gratis deelname maar reservatie verplicht per mail: artistesdeleducation@gmail.com

Film en debat “Courts mais Trash: Female trouble”
COURTS MAIS TRASH (CMT) promoot de onafhankelijke filmindustrie die vaak worstelt met een mager budget maar des te rijker is in
de boodschappen die het verkondigt. De verhalen en personages

zijn zo gevarieerd als de quasi totale vrijheid van meningsuiting die
de filmmakers zichzelf opleggen of toestaan. Voor de Week van de
Vrouwenrechten richt de vzw haar programma “Female Trouble”
uiteraard tot vrouwen maar in het bijzonder tot hun bondgenoten.
CMT ijvert ervoor om mannen niet ‘in tegenstelling tot’ vrouwen te
positioneren maar eerder aan hun zijde door films voor te stellen
die door vrouwen en mannen werden gemaakt over geëngageerde feministen. Zo wordt er een open dialoog aangegaan.
Een showcase met Biche de Ville, poetryslam-artieste, opent de
avond voor u de 8 kortfilms, in aanwezigheid van een aantal van de
regisseuses, kan ontdekken. Celia Pouzet, curatrice van het evenement, is uw gastvrouw voor de avond. Meer info rond de films vindt
u op: www.courtsmaistrash.net
Van 20u00 tot 22u30 in Les Riches-Claires, Rijkeklarenstraat
24, 1000 Brussel Gratis toegang maar liefst na reservatie per mail:
courtsmaistrash@gmail.com

Slothappening van het festival Lesborama*2020:
filmvertoningen, waaronder “Lola vers la mer”,
en slotfeest
RainbowHouse Brussels is de uitdaging alweer aangegaan om
een reeks films voor te stellen in lijn met de thematiek van onze
week: dit legendarische, 4-daagse festival van films van en voor
lesbische, bi- en transvrouwen gaat deze keer over bondgenoten
in de strijd tegen stereotypen rond gender, seksuele geaardheid,
genderidentiteit … Voor meer info over de programmatie van alle
films, neem zeker een kijkje op de website van RainbowHouse
Brussels: www.rainbowhouse.be
Filmvertoningen in de namiddag in de zaal Lollepot,
Lollepotstraat 3, 1000 Brussel.
Vertoning van de film “Lola vers la mer” om 20u00 in de
Militiezaal in het stadhuis van Brussel, Grote Markt 1, 1000
Brussel.
Slotfeest vanaf 23u00 in de zaal Lollepot, Lollepotstraat 3,
1000 Brussel.

Zondag
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Animatie “Pour l’égalité, on est détèr !”

De vzw “Artistes de l’éducation” nodigt u uit voor een dag vol activiteiten voor en door jonge feministen. Aan de hand van animaties
en spelletjes zal het onderwerp van gendergelijkheid en de rol
van mannen in de feministische strijd aangekaart worden. Die dag
wordt ook een feministische tentoonstelling voorgesteld die door
jonge bondgenoten ontworpen werd. Kom zeker eens langs!
Van 11u00 tot 18u00 in de lokalen van het Collectif Garcia Lorca,
Voldersstraat 47-49, 1000 Brussel
Vrije en gratis toegang.

Creatieve workshop “Les papas alliés pour l’égalité”
Waarom zou je en hoe kan je een bondgenoot zijn van het feminisme? Dat is de hamvraag waarrond de vzw “Artistes de l’éducation” werkt op 4 en 7 maart. Via een aantal tools en methodes
die de vzw samen met de vzw “Le monde selon les femmes”
ontwierp, organiseren de animatoren verschillende participatieve
activiteiten voor mannen die willen deelnemen. De output van
deze workshops zal tijdens de uitzending “Pour l’égalité, on est déter !” (vastbesloten strijden voor gelijkheid) op 8 maart in de lokalen
van het Collectif Garcia Lorca voorgesteld worden.
Deze activiteit vindt plaats in het Frans.
Van 10u00 tot 20u00 in de lokalen van het Collectif Garcia Lorca, Voldersstraat 47-49, 1000 Brussel
Gratis deelname maar reservatie verplicht per mail: artistesdeleducation@gmail.com

Workshop “Be a generation equality!”
Het MIC (Maison d’initiative citoyenne) werd geïnspireerd door de
UN Women-campagne rond de 25ste verjaardag van de Verklaring
van Peking, “Generation Equality”, om jongens op basis van 5 vragen
rond gender(on)gelijkheid te bevragen en hier een kortfilm rond te
maken. De film zal op 8 maart vertoond worden, gevolgd door een
debat waarin ook het uitwisselingsplatform rond gender van het
MIC aan het grote publiek voorgesteld zal worden.
Deze activiteit vindt plaats in het Frans.
Van 14u00 tot 20u00 in De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000
Brussel. Vrije en gratis deelname.

Ludieke workshop “A jeu égal”
De vzw Prémisse organiseert gedurende de Week van de
Vrouwenrechten drie workshops om genderongelijkheid in
spelmateriaal aan te kaarten. Al van kleins af aan wordt kinderen
genderspecifiek spelmateriaal aangereikt maar deze genderongelijkheid uit zich ook, zij het subtieler, in gezelschapspelen e.a.
voor volwassenen. Deelnemers aan deze workshop zullen worden
uitgenodigd om verschillende spelmaterialen uit te testen en een
kritische kijk te ontwikkelen op genderrollen die via deze spelen
worden bevestigd of versterkt. Verschillende spelers uit de sector
(“Girl not game” e.a.) zullen eveneens aanwezig zijn om hun ervaringen met het publiek te delen.
Deze activiteit vindt plaats in het Frans.
Van 14u00 tot 17u00 in de lokalen van BE Participation,
Voorzorgsstraat 56, 1000 Brussel
Gratis deelname maar reservatie verplicht per mail: info@premisse.
be of telefonisch 02/514.31.91
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Discussies en workshops met mannen rond
vrouwenrechten

De buurthuizen van de Stad Brussel werken met hun leden al
jaren rond de problematiek van ongelijkheid bij gender en op
andere vlakken en is bijgevolg al heel lang een trouwe partner
van de Week van de Vrouwenrechten bij de Stad. Dit jaar biedt het
Buurthuis Anneessens een aantal workshops aan voor een breed
en divers publiek om samen na te denken over hoe mannen zich –
aan de zijde van hun echtgenotes, moeders, dochters … – kunnen
inzetten om de rechten van de vrouwen en gendergelijkheid mee
te helpen verdedigen. Experten zullen het debat mee helpen
voeren en aanvullen.
Deze activiteit vindt plaats in het Frans.
Van 09u00 tot 15u00 in buurthuis Anneessens,
Gierstraat 2, 1000 Brussel
Gratis deelname maar reservatie verplicht per mail: marie.palmeri@lmdq.be of telefonisch 02/502.23.72

Dinsdag
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Rondetafel “Samen strijden”

De leden van het Belgo-Roemeens cultuurhuis Arthis nodigen u
graag uit om deel te nemen aan een rondetafel waarbij mannen en
vrouwen zullen worden uitgenodigd om hun moeilijkheden, uitdagingen en successen met elkaar te delen. Het evenement streeft

ernaar om de solidariteit die tussen mannen en vrouwen
ontstaat doorheen hun levensstrijd, te benadrukken maar
eveneens bewust te worden van de privileges die aan gender
gelinkt zijn en de strijd voor vrouwen soms nog zwaarder maakt
door het simpele feit dat zij als vrouw door het leven gaan.
Om 19u00 in de lokalen van de vzw Arthis, Vlaamsesteenweg 33,
1000 Brussel
Gratis deelname maar reservatie verplicht per mail: info@arthis.be
of telefonisch 02/511.34.20
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Ludieke workshop “A jeu égal”

De vzw Prémisse organiseert gedurende de Week van de
Vrouwenrechten drie workshops om genderongelijkheid in
spelmateriaal aan te kaarten. Al van kleins af aan wordt kinderen
genderspecifiek spelmateriaal aangereikt maar deze genderongelijkheid uit zich ook, zij het subtieler, in gezelschapspelen e.a.
voor volwassenen. Deelnemers aan deze workshop zullen worden
uitgenodigd om verschillende spelmaterialen uit te testen en een
kritische kijk te ontwikkelen op genderrollen die via deze spelen
worden bevestigd of versterkt. Verschillende spelers uit de sector
(“Girl not game” e.a.) zullen eveneens aanwezig zijn om hun ervaringen met het publiek te delen.
Van 13u00 tot 16u00 in de lokalen van BE Participation,
Voorzorgsstraat 56, 1000 Brussel
Gratis toegang maar reservatie verplicht per mail: info@premisse.
be of telefonisch 02/514.31.91

Andere niet te
missen activiteiten
rond 8 maart!

Tentoonstelling “L’égalité filles-garçons, c’est bien pour
les droits de l’enfant et le respect aussi !”
Het departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel nodigt
u uit om een kijkje te komen nemen op de tentoonstelling die in
maart loopt om kinderen bewust te maken van hun rechten en het
belang om deze te laten respecteren, maar die ook sensibiliseert
rond de verschillen die meisjes soms ervaren tegenover jongens
in het afdwingen van deze rechten. De tentoonstelling richt zich tot
kinderen van 6 tot 12 jaar, begeleid door een volwassene en draait
rond 12 interactieve panelen die elk een artikel van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind aankaarten.
Van 05 tot 26 maart 2020 in de bibliotheek van Laken, Emile
Bockstaellaan 246, 1020 Brussel: op maandag van 10u00 tot
19u00, van dinsdag tot vrijdag van 10u00 tot 18u00 en op zaterdag van 09u00 tot 12u00.

Betoging “Vrouwenstaking!”
De Stad Brussel steunt het Collecti.e.f 8 maars dat op 8 en 9
maart feministen en bondgenoten samenbrengt op straat om de
aanhoudende ongelijkheden tussen mannen en vrouwen aan te
klagen. Kom mee betogen op 8 maart!
Meer info op de sociale media: facebook.com/8maars - instagram.com/collecti.e.f8 - twitter.com/8_maars
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