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Persbericht 
 

Brussel danst tegen geweld tegen vrouwen 
 

Brussel, woensdag 6 februari 2013  
 

De Stad Brussel en de European Women’s Lobby nodigen je uit om te komen dansen 
tegen geweld tegen vrouwen. De EWL, coördinator van het platform ‘One Billion Rising 
Brussels Europe’, organiseert op 14 februari 2013 om 17u30 een ludieke flashmob op het 
Muntplein, op de tonen van “Rise up, stand up!”. Alle Brusselaars zijn welkom! 
 

Met ‘One Billion Rising’ wil de mondiale organisatie V-Day op Sint-Valentijn een 
miljard mensen mobiliseren. Via muziek en dans worden jong en oud uitgenodigd om hun 
solidariteit te tonen en een krachtig signaal te geven tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, 
over alle grenzen heen. 
 

EWL-voorzitster Viviane Teitelbaum geeft uitleg: “Geweld tegen vrouwen komt voor 
in alle sociale lagen van de maatschappij en is niet gebonden aan cultuur, religie of 
geopolitieke situaties. In Europa wordt 45% van alle vrouwen wel eens geconfronteerd met 
geweld, waarvan 20% het slachtoffer wordt van partnergeweld. Geweld tegen vrouwen is 
geen realiteit waar je niet omheen kan. Met One Billion Rising nemen de European Women’s 
Lobby en zijn partners deel aan de grootste protestactie ter wereld, om dit geweld een halt toe 
te roepen en de mensheid te sensibiliseren.” 
 
Huiveringwekkende statistieken 
 

Op deze planeet wordt één op drie vrouwen verkracht of geslagen in de loop van haar 
leven, in totaal dus één miljard vrouwen. In Europa alleen al sterven dagelijks zeven vrouwen 
ten gevolge van partnergeweld. In ons land werden in 2011 3.024 verkrachtingen 
geregistreerd, meer dan acht per dag dus. Eve Ensler, schrijfster van “The Vagina 
Monologues” en oprichtster van “One Billion Rising”, verklaart hoopvol: “Een miljard 
slachtoffers van geweld tegen vrouwen is een gruwel. Een miljard dansende vrouwen is een 
revolutie”. 
 

Mohamed Ouriaghli, Schepen van Gelijke Kansen van de Stad Brussel, steunt dit 
opmerkelijke internationale initiatief met volle overtuiging: “De gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen is een van mijn prioriteiten. Met mijn collega’s in het College van Burgemeester en 
Schepenen gaan we voor een transversaal, efficiënt beleid tegen geweld tegen vrouwen. Dit 
gaat van de begeleiding en de bescherming van de slachtoffers tot de bestraffing van de 
daders. Daarnaast willen we ook onze inspanningen vergroten op het vlak van 



 

geweldpreventie en sensibilisatie van het publiek. “One Billion Rising” speelt in op dit 
engagement, door de loodzware stilte rond het onderwerp te verbreken.” 
 

Als je de danspassen van “Rise up, stand up” op voorhand wil leren zijn er openbare 
repetities voorzien op 7 februari in het IHECS (Stoofstraat 58-60, 1000 Brussel) van 12u tot 
14u, en op 8 en 11 februari in TUSIAD – KAGIDER (Galliërslaan 13, 1040 Etterbeek) van 
18u30 tot 19u30. Meer info via brogna@womenlobby.org  
 
Bekijk alvast de EWL-slideshow op de tonen van “Rise Up, Stand Up”: 
http://www.youtube.com/watch?v=LICcFZdFmYI. De choreografie vind je hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=i3RFUU-HujU. 
 

EWL 
Colette De Troy 

02 210 04 24 
detroy@womenlobby.org  

Kabinet van de Schepen 
Alexandre Van der Linden 

02 279 41 35 – 0485 19 06 92 
alexandre.vanderlinden@brucity.be  

 
 


