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Alle meisjes naar school!
Vrijdag is het de Internationale dag van het Meisje. De stad Brussel steunt de actie « Steek je
hand op voor meisjes », van Plan België. Zowel de Beurs als Manneken Pis zullen in het roze
verlicht zijn
Brussel, woensdag 9 oktober 2013
Vrijdag 11 oktober viert Plan België de Internationale dag van het Meisje door zoveel
mogelijk Belgische steden en gemeenten aan te sporen om hun publieke gebouwen in het
‘roze’ te verlichten. Overtuigd van het feit dat toegang tot het onderwijs voor iedereen (zowel
hier als in het Zuiden) sterk bijdraagt tot de emancipatie en ontplooiing van individuen en hun
omgeving, heeft het College van Burgemeester en Schepenen van Brussel beslist om deze
zaak te steunen door 2 emblematische monumenten van 18 tot 23u in het roze te verlichten:
de Beurs en Manneken Pis.
Er staat veel op het spel. Wereldwijd kunnen maar liefst 65 miljoen meisjes niet naar
school. Zelfs basisonderwijs is een onbereikbare droom voor meer dan 30 miljoen meisjes. De
belangrijkste oorzaken: armoede, geweld en discriminatie. Niet enkel het individuele recht op
onderwijs is in het gedrang, de hele gemeenschap loopt averij op. Onderzoek wijst namelijk
uit dat scholing van meisjes een uitstekende investering is om armoede in te dijken.
Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen van Gelijkheid van kansen, engageert zich om
gelijkheid tussen vrouwen en mannen, tussen meisjes en jongens te bevorderen: « In de
komende maanden zal ik het eerste actieplan kunnen voorstellen voor gelijkheid tussen
vrouwen en mannen. Dankzij het initiatief van Plan België kunnen wij nu onze Brusselse
inwoners sensibiliseren opdat in de hele wereld onderwijs kan voorzien worden voor alle
kinderen, ongeacht hun geslacht ».
Dirk Van Maele, Nationaal Directeur van Plan België: ‘In de 50 landen in het Zuiden
waar wij werkzaam zijn, stellen wij vast wat een talent meisjes hebben! In hen investeren, is
investeren in de toekomstige generaties, zodat meer meisjes en vrouwen hun eigen keuzes
kunnen maken, gezonde kinderen hebben, die lang naar school gaan en die de capaciteiten
hebben om hun rechten te begrijpen en te doen gelden, zodat ze op die manier hun toekomst
en die van hun gemeenschap kunnen veranderen. »
Steek je hand op voor meisjes!
Concreet, naar aanleiding van deze dag die kadert in de campagne "Alle meisjes naar
school!" van Plan België, roept de NGO alle Brusselaars op om op 11 oktober om 20u hun
hand op te steken zowel voor de Beurs als voor Manneken Pis. Deze actie heeft tot doel om,
op internationaal vlak, niet minder dan 4 miljoen opgestoken handen te verzamelen,
symbool voor 4 miljoen meisjes die Plan naar school wil sturen. Elk jaar opnieuw
overhandigt Plan de verzamelde handen aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde
Naties. In België tellen we ondertussen niet minder dan 95.000 opgestoken handen. Op 11

oktober hopen we de kaap van 100.000 te overschrijden, dankzij de steun van 26
verschillende steden, gemeenten én hun inwoners. Het solidair gebaar van deze laatsten
maakt een wereld van verschil!
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