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« Bemoei je met je eigen onderbroek! » 
 

 
Brussel, woensdag 27 februari 2019 

 

De Burgemeester van de Stad Brussel en de Schepen van Gelijke kansen hebben zonet 
de campagne #THISISNOTCONSENT – Ik ben meer dan mijn onderbroek uit de doeken 
gedaan. De Week van de Rechten van de Vrouw (WVRV) dat dit jaar op de 
objectivering van vrouwen zal focussen, zal van 6 t.e.m. 15 maart op verschillende 
locaties in Brussel plaatsnemen.  
 
«  In de filmindustrie, prostitutie, pornografie, mode of reclame worden vrouwen nog maar al 
te vaak gereduceerd tot een object, verklaart de Schepen van Gelijke kansen. Ons doel is om dit 
fenomeen aan de hand van deze campagne aan te klagen maar ook om het debat uit te lokken 
door een breed publiek aan te zetten om deel te nemen aan onze activiteiten. » 
 
De Week van de Rechten van de Vrouw (WVRV) zal op die manier de vrouw en de manier 
waarop vrouwen behandeld worden in de kijker zetten. Dit initiatief is slechts één van de vele 
sensibiliseringsacties die de Stad het hele jaar door uitvoert in het kader van haar « Actieplan 
voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen ».   
Dit actieplan streeft er onder andere naar om meer plaats te maken voor vrouwen in de 
openbare ruimte en de representatie van vrouwen binnen de politiek en functies met 
verantwoordelijkheid te versterken. « Het is de plicht van de Stad Brussel om de rechten van 
alle burgers te verdedigen. Dit houdt tevens in dat vrouwen zich vrij en veilig moeten kunnen 
verplaatsen in de Stad zonder vrees om uitgescholden, geïntimideerd of aangevallen te 
worden », dringt Burgemeester aan.  
 
Het doel, zoals de Schepen van Gelijke kansen benadrukt, is om van de Stad Brussel een 
inclusieve Stad te maken waar éénieder zich thuis voelt. De Stad werkt daarom samen met 
lokale verenigingen die voor het welzijn van vrouwen streven daar deze laatste nog maar al te 
vaak gediscrimineerd worden. 
 
In de campagne #THISISNOTCONSENT – Ik ben meer dan mijn onderbroek, wordt het 
onderbroekje als ultieme symbool van de objectivering van de vrouw vooropgesteld. 
Vrouwen worden namelijk nog vaak onterecht beoordeeld op basis van hun outfit: een te 
korte rok, een te diepe décolleté, een te strakke jeansbroek,… Deze laatste lijken het gedrag 
van sommige mannen te verontschuldigen: vrouwen worden op straat, op het werk en soms 
ook thuis uitgescholden.   
 
 
 



« Zij worden zelf verantwoordelijk geacht voor wat hen wordt aangedaan, zelfs in gevallen 
van verkrachting, verklaart de Schepen. Het recente voorval van een verkrachtingszaak in 
Ierland waarbij de schuldige werd vrijgesproken omdat het slachtoffer op het moment van de 
feiten een string droeg, gaf de eerste insteek van onze campagne ». 
Deze zaak wekte wereldwijd verontwaardiging op en werd aan de hand van de string als 
symbool en de hashtag #ThisIsNotConsent verder verspreid.  
 
Al gaf de #metoo beweging in 2018 de kans aan vrouwen om zich eindelijk uit te drukken, 
toch zijn daarmee alle vormen van geweld jegens vrouwen nog niet verdwenen. Daarom heeft 
de Stad Brussel, in het kader van de WVRV 2019, besloten om een gedurfde campagne op 
poten te zetten met gewaagde beelden en harde woorden die helaas weerspiegelen wat 
vrouwen dagdagelijks naar het hoofd krijgen geslingerd (op straat, thuis, op het werk,…).   
De boodschap is duidelijk: een vrouw is geen object! Zij verdient gelijke rechten, vrije 
meningsuiting, vrijheid van handelen en het recht om over haar eigen lichaam te beschikken.  
 
Het weekprogramma houdt een hele reeks ontmoetingen in (tentoonstellingen, conferenties, 
voorstellingen, filmprojecties, debatten,…) die terug te vinden zijn in de brochure op de 
website van de Stad: https://www.brussel.be/weekvanderechtenvandevrouw  
 
Het hoogtepunt van de WVRV zal op 8 maart, ter gelegenheid van de Internationale Dag 
voor de Rechten van de Vrouw, plaatsnemen in het Stadhuis. In het bijzijn van Professor Gail 
Dines, Anglo-Amerikaanse anti-porno activiste en schrijfster kan u dan deelnemen aan een 
conferentie rond stereotypen en hyperseksualisering van vrouwen en meisjes.  
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