2 december 2021

BXL INCLUSIVE "Spreken we (nog altijd) af? ":
de nieuwe sensibiliseringscampagne van de Stad Brussel.

Ter gelegenheid van 3 december, Internationale Dag voor Personen met een handicap,
lanceert Lydia MUTYEBELE, Schepen van Gelijke Kansen van de Stad Brussel, een nieuwe
sensibiliseringscampagne die de manier waarop we naar gehandicapte personen kijken, in
vraag stelt.
De Stad Brussel zet de verbintenissen van het actieplan "BXL INCLUSIVE 2020-2022" voort en
ontwikkelt ze verder. Dit plan, dat in 2018 officieel van start is gegaan en om de twee jaar
bijgewerkt wordt, heeft tot doel de rechten van personen met een handicap in alle geledingen
van de samenleving te eerbiedigen, maar ook de participatie en inclusie van personen met
een handicap te verbeteren met volledige autonomie als richtlijn.
De Stad haalde inspiratie bij een beroemde ontmoetingsapplicatie en zet in op een originele
campagne die de codes wil doorbreken en het publiek nieuwe inzichten wil geven. De
beelden, die in twee fasen worden getoond, benadrukken dat de beperking in de eerste plaats
begint bij de - oppervlakkige - manier waarop wij naar "anderen" kijken. De boodschap is
eenvoudig maar sterk omdat ze op algemene wijze van toepassing is op iedereen: laten we
ons focussen op de persoon als dusdanig, in zijn of haar totaliteit en schoonheid, in plaats van
op een detail waarvan we uiteindelijk niet heel goed weten wat we ermee aan moeten.
"Handicap treft ongeveer 15% van de bevolking en we krijgen allemaal op een bepaald
moment in ons leven te maken met een beperking (door een gebroken been zijn wij
bijvoorbeeld voor een paar weken PBM). Het is dus van essentieel belang om de bevolking
bewust te maken van dit probleem en vooral de mensen eraan te herinneren, want dat is nog
steeds nodig, dat de verschillen die het gevolg zijn van de "categorisering van mensen"
meestal mentale constructies en reflexen zijn waarop we te gemakkelijk vertrouwen, in plaats
van te kijken naar alles wat ons samenbrengt." benadrukt Lydia Mutyebele, Schepen van
Gelijke Kansen.
Tegelijkertijd werden ook diverse activiteiten georganiseerd: Op 2 december werd in
samenwerking met de non-profitorganisatie "Kinumaï" toegangshellingen geïnstalleerd die
winkels en restaurants in de Sint-Jacobswijk toegankelijker moeten maken voor personen
met een beperkte mobiliteit.

Op 3 december vond vanaf 10 uur 's ochtends in het Stadhuis een ontmoeting plaats met de
vzw AMA Jeunesse rond het thema G-Sport: een gezellig moment van uitwisseling voor
ouders, kinderen, jeugdwerkers en professionals, waarbij de nadruk werd gelegd op sport als
middel voor zelfexpressie en zelfverwezenlijking. De dag werd afgesloten met een bezoek aan
Winterpret in het centrum van Brussel om de toegankelijkheid van personen met een
beperkte mobiliteit uit te testen, in het gezelschap van de vereniging AMT - Accessibility and
Mobility for All, die audits uitvoert en de gevaren en moeilijkheden signaleert waarmee PBM's
in openbare ruimten worden geconfronteerd.

Volgens de Burgemeester van de Stad Brussel, Philippe Close: "Moeten we vandaag, in 2021,
op alle bestuursniveaus extra hard werken om eindelijk alle mensen met een handicap echt op
te nemen in de openbare ruimte, onze sportieve en culturele activiteiten, op het werk, en dus
in ons dagelijks leven. Door deze campagne te lanceren wil de stad vertrekken vanuit de
beleving van het dagelijks leven om zo iedereen te betrekken bij onze samenleving".

Tijdens de activiteiten van donderdag en vrijdag, onderstreepte federaal minister voor
Personen met een Handicap Karine Lalieux het voorbeeldige karakter van de initiatieven van
de Stad Brussel. “Personen met een handicap eisen terecht dezelfde rechten en dezelfde
kansen als elke andere burger. Als we de manier waarop we kijken naar hen veranderen, en
we de persoon zien en niet enkel hun handicap, zetten we al een grote stap richting een echte
inclusieve samenleving. Het Federaal Actieplan Handicap gaat uit van hetzelfde principe: onze
samenleving moet zich aanpassen aan personen met een handicap, en niet omgekeerd."

Ontdek deze nieuwe campagne op de website van de Stad: Brussel inclusief dankzij u! | Stad
Brussel en op de facebookpagina van de cel gelijke kansen van de Stad Brussel:
www.facebook.com/egalite.des.chances.bxl.
Ter herinnering: het gratis nummer handicap 0800 18 811 is bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot en met 16.30 uur om uw vragen te beantwoorden en u te informeren
over de toegankelijkheid van de diensten en openbare ruimten van de Stad.
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