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Projectoproep 2013: voor een samenleving met meer 
gelijkwaardigheid 

 

De Stad Brussel lanceert haar projectoproep “gelijke kansen” 2013. De kandidaturen, 
gebaseerd op vijf pijlers, moeten worden ingediend voor 5 mei 

 

Brussel, dinsdag 5 maart 2013  
 

Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen van de Stad Brussel bevoegd voor Gelijke Kansen, heeft 
het plezier om de projectoproep “gelijke kansen” van 2013 te lanceren. De Stad Brussel reikt 
ook dit jaar weer de hand aan het verenigingsleven actief op dit domein. Het 
gelijkekansenbeleid, gericht op de emancipatie van alle bevolkingsgroepen, is gebaseerd op 
vijf pijlers:  

- culturele diversiteit, 
- gendergelijkheid,  
- personen met een handicap, 
- seksuele geaardheid, 
- armoedebestrijding. 

 
Verenigingen die dit jaar acties willen opzetten rond diversiteit, begrip voor en het omgaan 
met de andere, worden uitgenodigd om hun project(en) in te dienen voor 5 mei. Een 
vereniging mag zo veel projecten indienen als ze wil, maar de Stad zal hiervan maximaal twee 
weerhouden, om zo een kans te kunnen geven aan verschillende initiatieven. De deelnemers 
moeten hun sociale zetel op het territorium van de Stad hebben, of activiteiten voorstellen ten 
voordele van haar bevolking. Ze kunnen zo een subsidie tot 2.000 euro ontvangen. 

 
Mohamed Ouriaghli legt de voordelen uit van dit beleid: “Het verenigingsleven financieel 
steunen is een goede zaak voor alle Brusselaars. Of het nu gaat om sensibilisatieacties of 
educatieve projecten, de actoren op het terrein hebben vaak een klare kijk op ons leefmilieu, 
door continu te werken aan een maatschappij met meer gelijkwaardigheid. Ik wil de komende 
zes jaar mijn beleid in deze richting uitbouwen”. 

 
Om een subsidiedossier in te dienen moet een vereniging een formulier invullen, dat 
beschikbaar is: 
 

- op de website van de Stad Brussel, www.bruxelles.be/5180 
- via de dienst Gelijke Kansen (02/279.21.10 of gelijkekansen@brucity.be) 
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