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« BXL FEMINIST », het nieuwe actieplan voor gendergelijkheid van de stad
Brussel.
Op 23 november heeft de gemeenteraad van Brussel het nieuwe actieplan « BXL
FEMINIST» voor de gelijkheid van mannen en vrouwen voor de periode 2020-2022
goedgekeurd. Deze actieplan, opgesteld door de cel Gelijke Kansen van de stad Brussel, is
in zijn vierde editie en is gebaseerd op de evaluaties van de jaren 2016 en 2018.
De cel « Gelijke Kansen » van de Stad Brussel strijdt al bijna 20 jaar tegen
genderdiscriminatie en zet zich in voor gelijkheid. Om discriminatie te bestrijden, wil de cel
stereotypen deconstrueren door verschillende sensibiliseringscampagnes te ontwikkelen en
educatieve activiteiten te organiseren voor de burgers, partners en het personeel van de
Stad Brussel.
« Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een fundamenteel recht voor iedereen. Echter is

het nog niet verzekerd op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak. Evenals niet in het
het dagelijks leven », legt Lydia Mutyebele uit, Schepen van Gelijke Kansen. « We streven
ernaar om de inwoners en het personeel van Brusselse te sensibiliseren door middel van
talrijke campagnes. Zo staat de week van 8 maart volledig in het teken van de rechten van
de vrouw. Dit jaar bestaat de campagne rond de deelname van mannen die bondgenoten
zijn in de feministische strijd ».
Naast deze, steeds grotere sensibiliseringscampagnes in de hoofdstad, voorziet het plan een
tal van acties in verschillende domeinen, waaronder:
•

De ontwikkeling van « gender budgeting »: dit innovatieve concept heeft tot doel de
begrotingslijnen met een genderperspectief te evalueren en te classificeren. De
oefening bestaat uit het meten van de reële impact van een uitgave op vrouwen en
mannen en het voorstellen van corrigerende maatregelen om eventuele verschillen
te compenseren.

•

Educatie tot gelijkheid in scholen: er bestaan acties en activiteiten die door het
openbaar onderwijs worden georganiseerd om genderstereotypen te deconstrueren
vanaf jonge leeftijd: toneelstukken, screening en tentoonstellingen.

•

Versterking van de vertegenwoordiging van vrouwen in de Brusselse openbare
ruimte. De stadsplanning kan immers impliciet bijdragen tot het creëren of in stand
houden van genderstereotypen. De Stad Brussel wil daarom het aantal pleinen,

parken en straten die vernoemd zijn naar vrouwen aanzienlijk vergroten. Zo heeft
Anthéa Missy in september 2020 een nieuw fresco gemaakt in Laken. Deze stelt een
vrouw op een fiets voor.
Daarnaast is 25 november de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen
Vrouwen. In deze context steunen verschillende instanties en partners van de Stad elkaar en
leiden ze een gemeenschappelijke strijd om vrouwen in geweldsituaties te helpen: het
OCMW van Brussel biedt hulp aan door deze vrouwen te huisvesten. De vzw BAPA BXL is het
onthaalbureau voor nieuwkomers. Tenslotte BRAVVO, strijdt tegen sociale uitsluiting en het
gevoel van onveiligheid.
Langs haar kant wil de Stad Brussel, via haar Grondregie, samenwerken met een partner die
gespecialiseerd is in de opvang van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.
Hierbij wil de stas een toevluchtsoord bieden aan de vrouwen, zoals ze dat ook al doet voor
andere gemeenschappen.
Het nieuwe actieplan « BXL FEMINIST » 2020-2022 maakt dus deel uit van een transversale
en multidisciplinaire aanpak en wil op die manier evolueren, rekening houdend met de
behoeften aan meer gelijkheid in onze Stad.

Perscontact
Géraldine Rademaker, Kabinet van Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, Openbaar
Patrimonium en Gelijke Kansen - 0490 42 76 73 - Geraldine.Rademaker@brucity.be

