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MIJN ONDERBROEK
NEEM DEEL AAN EEN VAN DE GEPLANDE ACTIVITEITEN
VOOR DE WEEK VAN DE RECHTEN VAN DE VROUW.

Conferenties, shows, animaties, tentoonstellingen ... Schrijf u in en kom met ons spreken
over het objectificeren van vrouwen in onze samenleving.
www.brussel.be/weekvanderechtenvandevrouw
www.brussel.be
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Al gaf de #metoo-beweging in
2018 de kans aan vrouwen om
zich openlijk uit te drukken, toch
zijn daarmee alle vormen van
geweld tegen 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 dagelijks naar het
hoofd krijgen geslingerd (op straat,
thuis, op het werk,…).
In de hoop dat onze campagne
zal opvallen, streeft zij ernaar om
mensen bewust te maken van een
zeer specifieke problematiek: de
objectivering van vrouwen.

Het doel is niet enkel om een
debat uit te lokken maar vooral
om een breder publiek aan onze
activiteiten (conferenties,
voorstellingen, tentoonstellingen,…)
te laten deelnemen. Het
hoogtepunt van onze WVRV zal
op 8 maart plaatshebben in het
Stadhuis. De European Women’s
Lobby zal er, in het bijzijn van
professor Gail Dines, Anglo-Amerikaanse antiporno-activiste, lector
en schrijfster ; Yagmur Arica
van het ENoMW en Pierrette
Pape van de vzw Isala, een
conferentie houden rond
stereotypen en hyperseksualisering van vrouwen en meisjes
Ik nodig u graag uit om het volledige programma te bekijken en
u bij één of meerdere activiteiten
aan te sluiten.
In 2019 wordt het hoog tijd dat
men ermee stopt om vrouwen te
vragen naar hun kleding op die
“bewuste dag” terwijl niemand
erom maalt hoe James Bonds
onderbroek eruit ziet…
Schepen van Gelijke kansen
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voorwoord

Mijn doel als Schepen van Gelijke
kansen is om van onze Stad
een inclusieve Stad te maken
waarin iedereen zich goed kan
voelen. Daarom organiseren en
ondersteunen wij, samen met
de Cel Gelijke kansen, een hele
reeks initiatieven – waaronder
de Week van de Rechten van de
Vrouw (WVRV) - in samenwerking met lokale verenigingen.
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Er is sprake van objectivering
wanneer het lichaam van een
vrouw volledig of deels gescheiden wordt van haar persoon en
gereduceerd wordt tot een object,
een instrument om zich voort te
planten, om te plezieren of zelfs
om te verkopen. Helaas duikt dit
fenomeen maar al te vaak op in
de media en dit beïnvloedt het
zelfbeeld van vrouwen en de manier waarop mannen naar vrouwen
kijken.
De onderbroek is het ultieme
symbool van de objectivering
van de vrouw, die vaak
onterecht wordt beoordeeld op
haar kleding. Een te kort rokje,
een te diepe décolleté, een te
uitdagend onderbroekje.

Ze lijken allemaal het gedrag
van sommige mannen goed te
praten: vrouwen worden op straat
uitgescholden, hun geloofwaardigheid wordt in vraag gesteld.
Zij worden zelfs verantwoordelijk geacht voor het geweld dat
hen aangedaan wordt, inclusief
verkrachting. Een recent voorval
in Ierland vormde de bron van
inspiratie voor onze campagne:
in een verkrachtingszaak werd
de beklaagde vrijgesproken met
als reden dat zijn slachtoffer een
string droeg op het moment van
de feiten! Het protest dat hierna
wereldwijd georganiseerd werd,
was vergezeld van de string als
symbool en de hashtag
#ThisIsNotConsent.
Een vrouw is meer dan haar
onderbroek, haar rok, haar hoge
hakken, haar décolleté – kortom,
zij is meer dan haar lichaam.
Een vrouw is geen object! Zij is, net
als de man, een mens. Zij verdient
gelijke rechten, vrije meningsuiting,
vrijheid van handelen en het recht
om over haar eigen lichaam te
beschikken.
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INLEIDING

In het kader van de
Week van de Rechten
van de Vrouw stelt de
Stad Brussel u dit jaar
een programma voor
rond de objectivering
of objectificatie van
vrouwen.
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Filmvoorstelling en debat
rond de clichés en de
voorstelling van
vrouwen in de media
Door het Buurthuis Krakeel
Het Buurthuis Krakeel nodigt u uit om
te debatteren over de representatie van
vrouwen in de media, de objectificatie
van het vrouwenlichaam en sociale
constructies die bestaande clichés
versterken. Verschillende videofragmenten dienen als uitgangspunt van de
discussie.
Wanneer: Woensdag 6 maart 2019 van
8u30 tot 12u00
Waar: Buurthuis Krakeel - Wasserijstraat
32 in 1000 Brussel
Reservering verplicht en gratis
via 02 512 15 89, info@lmdq.be of ter
plaatse
Meer informatie via 02/512.15.89
of info@lmdq.be

‘Mijn lichaam, mijn keuzes,
mijn vrijheid!’
workshop zelfverdediging
voor meisjes van 12 tot 14 jaar
Door vzw Garance
Het objectificeren van het lichaam heeft
een zware impact op jonge meisjes
en tieners. Het beïnvloedt hun gedrag
wanneer ze buiten komen, de manier
waarop ze zich kleden en hun gevoel van
eigenwaarde. Aan de hand van spelletjes
en oefeningen wil vzw Garance jonge
meisjes bewustmaken van hun persoonlijke grenzen. Zij zullen eenvoudige maar
doeltreffende technieken aangeleerd
krijgen om zich verbaal en fysiek te
verdedigen. Zo kunnen zij zich vrijer voelen om zichzelf te kunnen zijn, hun eigen
keuzes te accepteren en gevoelens een
plaats te geven.
Wanneer: Woensdag 6 maart van 14u00
tot 17u00
Waar: Garance - Koningsstraat 55, 1000
Brussel
Reservering verplicht en gratis
via 02/216.61.16 of info@garance.be
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Robine Anders via
+32 488 70 11 62
of rangarance@gmail.com

Vzw Arthis nodigt u uit voor een exclusieve uitzending op hun online radio- en
televisiezender waarin gedebatteerd zal
worden rond het beeld van vrouwen in
de media. De uitzending zal door de directrice van de vzw, Carmen Draghici, gepresenteerd worden in aanwezigheid van
Nathalie Caprioli en andere Belgische en
Roemeense journalistes. Dit uitzonderlijke
debat kunt u van thuis uit mee volgen
door u heel eenvoudig op de website
http://radioarthis.be/ aan te melden.
Wanneer: Woensdag 6 maart om 17u00
Meer informatie
via 02/511.34.20 of info@arthis.org

Lesborama*, hét lesbische, biseksuele
en trans-filmfestival, is aan zijn 5de editie
toe! Het festival pleit voor de emancipatie
van vrouwen, lesbiennes, biseksuele en
transgenderpersonen.
Wanneer: Woensdag 6 maart om 19u00
Waar: De officiële opening van het
festival vindt plaats in het RainbowHouse
Brussels, Kolenmarkt 42 in 1000 Brussel.
Vervolgens wordt u uitgenodigd op de
eerste filmvoorstelling, in Cinema Palace
op de Anspachlaan 85 - 1000 Brussel.
Het volledige programma met bijkomende details kunt u terugvinden op de
website www.rainbowhouse.be en in de
eventsrubriek van de Facebookpagina
www.facebook.com/rainbowhousebrussels/events
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Delphine via 02/503.59.90
of delphine@rainbowhouse.be

LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES • 7 • Week van de Rechten van de Vrouw

Dames aan de microfoon
radio-uitzending Arthis
Door vzw ARTHIS

Lesborama*: Opening van het
festival en filmvoorstelling
in Palace
Door het Regenbooghuis
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Mince Alors !

Vrouwen en
dubbele standaarden

Filmvoorstelling
‘Mince alors !’ en debat
rond mannelijke dominantie
Door het Buurthuis Mellery
‘Mince alors !’ vertelt het verhaal van
Nina, echtgenote van Gaspard die een
zwak heeft voor ‘slanke’ vrouwen. Omdat
zij hem zo graag ziet, aanvaardt ze het
ambigue geschenk van haar man: een
vermageringskuur in Brides-les-Bains,
dat als ‘laatste hoop voor zwaarlijvigen’
wordt beschouwd.
Wij nodigen u uit om na de film te debatteren rond de impact van mannelijke
dominantie op het zelfbeeld van
vrouwen.
Wanneer: Donderdag 7 maart van 13u30
tot 17u00
Waar: Buurthuis Mellery - Mathieu
Desmaréstraat 10 - 1020 Brussel
Reservering verplicht en gratis
via 02/479.59.99 of info@lmdq.be
‘Sterk en vrij!’ - workshop
zelfverdediging voor meisjes
van 10 tot 12 jaar
Door vzw Garance
Het objectificeren van het lichaam heeft
een zware impact op jonge meisjes
en tieners. Het beïnvloedt hun gedrag
wanneer ze buiten komen, de manier
waarop ze zich kleden en hun gevoel van

eigenwaarde. Aan de hand van spelletjes
en oefeningen wil vzw Garance jonge
meisjes bewustmaken van hun persoonlijke grenzen. Zij zullen eenvoudige maar
doeltreffende technieken aangeleerd
krijgen om zich sterker en vrijer te voelen
om zichzelf te kunnen zijn.
Wanneer: Donderdag 7 maart van 9u30
tot 12u30
Waar: Garance - Koningsstraat 55, 1000
Brussel
Reservering verplicht en gratis
via 02/216.61.16 of info@garance.be
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Robine Anders via +32 488
70 11 62 of rangarance@gmail.com
‘Mijn vrijheid, mijn strijd!’
workshop zelfverdediging
voor meisjes van 14 tot 16 jaar
Door vzw Garance
Het objectificeren van het lichaam heeft
een zware impact op jonge meisjes
en tieners. Het beïnvloedt hun gedrag
wanneer ze buiten komen, de manier
waarop ze zich kleden en hun gevoel van
eigenwaarde. Aan de hand van spelletjes
en oefeningen wil vzw Garance jonge
meisjes bewustmaken van hun persoonlijke grenzen. Zij zullen eenvoudige maar
doeltreffende technieken aangeleerd

Wanneer: Donderdag 7 maart van 14u00
tot 17u00
Waar: Garance - Koningsstraat 55, 1000
Brussel

Wanneer: Donderdag 7 maart van 19u00
tot 21u00
Waar: Arthis - Vlaamsesteenweg 33,
1000 Brussel
Reservering verplicht en gratis
via 02/511.34.20 of info@arthis.org
Meer informatie via 02/511.34.20 of info@
arthis.org

Reservering verplicht en gratis
via 02/216.61.16 of info@garance.be

Lesborama* Filmvoorstelling
Door het Regenbooghuis

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Robine Anders via +32 488
70 11 62 of rangarance@gmail.com

Lesborama*, hét lesbische, biseksuele
en trans-filmfestival, is aan zijn 5de editie
toe! Het festival pleit voor de emancipatie
van vrouwen, lesbiennes, biseksuele en
transgenderpersonen.

Workshop ‘Vrouwen en
dubbele standaarden’
Door vzw ARTHIS
Vzw Arthis nodigt u uit voor een
workshop met lifecoach Monica Dimitriu.
Er wordt gewerkt rond de problematiek
van discriminatie van vrouwen vanuit een
socio-economische invalshoek en in de
professionele context. Deze workshop
maakt deel uit van een reeks ontmoetingen met vrouwen die werken rond
zelfontplooiing en zelfwaardering bij
vrouwen.

Wanneer: Donderdag 7 maart ‘s avonds
Waar: Lollepotzaal - Lollepotstraat 7,
1000 Brussel
Het volledige programma met bijkomende details kunt u terugvinden op de
website www.rainbowhouse.be en in de
eventsrubriek van de Facebookpagina
www.facebook.com/rainbowhousebrussels/events
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Delphine via 02/503.59.90
of delphine@rainbowhouse.be
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krijgen om zich verbaal en fysiek te kunnen verdedigen. Zo kunnen ze opnieuw
meer zelfwaardering en zelfvertrouwen
krijgen om zich zelfstandiger te kunnen
voelen in het maken van eigen keuzes.
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©Gail Dines
gastspreker conferentie

Conferentie
‘Stop de stereotypen en
hyperseksualisering
van meisjes en vrouwen’
Door de European Women’s Lobby en vzw Isala
De seksistische representatie van
vrouwen in onze Westerse cultuur heeft
een enorme impact op de overtuigingen
en het gedrag van jongeren die erin opgroeien. Professor Gail Dines bestudeert
de impact van de popcultuur en de
‘pornificatie’ van onze cultuur op sociale
constructies en vice versa. Wij hebben
het genoegen haar in het Stadhuis te
mogen ontvangen om dit fenomeen
te kaderen. Europese experten zullen
vervolgens hun bevindingen met ons
delen. Ten slotte zal vzw Isala vaststellingen van het fenomeen bij ons, in Brussel,
toelichten.
Wanneer: Vrijdag 8 maart van 18u00 tot
22u00
Waar: Gotische zaal in het Stadhuis op de
Grote Markt van Brussel
Reservering verplicht en gratis
via eventbrite: https://www.eventbrite.
com/e/womenobject-ending-stereotypes-and-hypersexualisation-of-women-and-girls-tickets-55889139922
Meer informatie via 02/217.90.20 of
catriona.graham@womenlobby.org

Lesborama*
Filmvoorstellingen
Door het Regenbooghuis
Lesborama*, hét lesbische, biseksuele
en trans-filmfestival, is aan zijn 5de editie
toe! Het festival pleit voor de emancipatie
van vrouwen, lesbiennes, biseksuele en
transgenderpersonen.
Wanneer: Vrijdag 8 maart ‘s avonds
Waar: Lollepotzaal - Lollepotstraat 7,
1000 Brussel
Het volledige programma met bijkomende details kunt u terugvinden op de
website www.rainbowhouse.be en in de
eventsrubriek van de Facebookpagina
www.facebook.com/rainbowhousebrussels/events
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Delphine via 02/503.59.90
of delphine@rainbowhouse.be
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Lesborama*
Filmvoorstellingen
Door het Regenbooghuis
Lesborama*, hét lesbische, biseksuele
en trans-filmfestival, is aan zijn 5de editie
toe! Het festival pleit voor de emancipatie
van vrouwen, lesbiennes, biseksuele en
transgenderpersonen.
Wanneer: Zaterdag 9 maart in de namiddag en ‘s avonds
Waar: Lollepotzaal - Lollepotstraat 7,
1000 Brussel
Het volledige programma met bijkomende details kunt u terugvinden op de
website www.rainbowhouse.be en in de
eventsrubriek van de Facebookpagina
www.facebook.com/rainbowhousebrussels/events
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Delphine via 02/503.59.90
of delphine@rainbowhouse.be

Lesborama*, hét lesbische, biseksuele
en trans-filmfestival, is aan zijn 5de editie
toe! Het festival pleit voor de emancipatie
van vrouwen, lesbiennes, biseksuele en
transgenderpersonen. Het festival zal
feestelijk afgesloten worden in de Benelux. Kom mee dansen en iets drinken!
Wanneer: Zaterdag 9 maart ‘s avonds
Het volledige programma met
bijkomende details kunt u terugvinden
op de website www.rainbowhouse.be
en in de eventsrubriek van de
Facebookpagina www.facebook.com/
rainbowhousebrussels/events
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Delphine via 02/503.59.90
of delphine@rainbowhouse.be
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Lesborama* Closing Party
Door het Regenbooghuis
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Workshops en theater
‘Als we de wereld konden
heruitvinden …’
Door vzw GAMS
Verschillende jonge vrouwen bevragen
in deze voorstelling de verboden, de
taboes en de tradities die door het gezin,
de gemeenschap en de samenleving in
het algemeen worden opgelegd. Hun
doel is om eigen standpunten beter te
kunnen verdedigen en zich los te maken
van externe oordelen om zelf te kunnen
beslissen over de eigen seksualiteit en
die voluit te mogen beleven.
Wanneer: Zaterdag 9 maart van 14u00
tot 16u30
Waar: Espace Magh - Priemstraat 17,
1000 Brussel
Reservering verplicht en gratis
info@gams.be of 02/219.43.40
Meer info via info@gams.be of
02/219.43.40
Feestelijke happening
‘Brussel Anders - de schoonheid van de verscheidenheid’
Door vzw Gehandicapten en Solidariteit
(Fédération Nationale pour la Promotion des
Handicapés)
Dit evenement maakt deel uit van een
breder project van de vzw dat de impact
bevraagt van schoonheidsnormen op
vrouwen met een handicap. Iedereen is
welkom: vrouwen met een handicap en
leden van de vzw maar ook iedereen die
geïnteresseerd is in het project.

Verschillende specialisten uit de cosmetica-, beauty- en kapperssector zullen
aanwezig zijn en aan het woord komen.
Tijdens het event worden foto’s genomen
van vrouwen met een handicap om een
kalender voor 2020 te maken.
Wanneer: Zaterdag 9 maart van 10u00
tot 17u00
Waar: In de lokalen van de Socialistische
Mutualiteit, Zuidstraat 111 in Brussel – ingang aan de achterkant van het gebouw
in de Gootstraat.
Reservering verplicht en gratis
via 02/546.15.44 of fnph@fmsb.be
Meer info via 02/546.15.44 of fnph@fmsb.
be

Intime Vulnérabilité
Gynécologique

Maken van de kortfilm:
‘Ik, een object?’
Door het Buurthuis Willems
Het Buurthuis Willems nodigt u uit om
samen te debatteren rond de objectificatie van de vrouw en, op basis van de output van het debat, een kortfilm te maken
die op 14 maart voorgesteld en verder
besproken zal worden ter gelegenheid
van het evenement ‘Vrouwenlente’ in het
S Punt Lips (Gravin van Vlaanderenstraat
4A, Laken).
Wanneer: Maandag 11 maart van 9u00
tot 15u00
Waar: Buurthuis Willems - Joseph Benoît
Willemsplein 16, 1020 Brussel
Reservering verplicht en gratis op het
nummer 02/427.80.05
Meer info via info@lmdq.be of op het
nummer 02/427.80.05
Discussievoormiddag ‘Schoonheidsidealen doorheen de
geschiedenis…’
Door het Buurthuis Washuis
Het Buurthuis Washuis organiseert
een voormiddag van reflectie en debat
rond schoonheidsidealen doorheen de
geschiedenis, geografische ruimte en
persoonlijke normen. Om de discussie te
bevorderen wordt er gewerkt met een animatietechniek met foto’s. De activiteit zal
afgesloten worden met een gratis buffet.

Vernissage fototentoonstelling ‘I.V.G - Intime Vulnérabilité Gynécologique’
Door vzw Chemins de traverse
Welkom in het hart van onze ‘Irréversibles Vécus (bien/ trop) Gardés’ ((goed
/te sterk) Bewaarde Onomkeerbare Belevenissen): In een maagdelijk witte sfeer,
nemen mannen- en vrouwenstemmen
u mee naar het nog vaak onbekende
onzichtbare deel van de ijsberg. Woorden
drijven rond, zinderen na, komen hard
aan en blijven hangen bij hen die de tijd
nemen om te luisteren naar de verhalen
die abortus durven bevragen. ‘Intime
Vulnérabilité Gynécologique’ (Intieme
Gynaecologische Kwetsbaarheid) is een
tentoonstelling die gebaseerd is op persoonlijke verhalen, een verhaal in koor dat
de bezoeker onderdompelt in een fragiel
en intiem universum.
Wanneer: De vernissage van de tentoonstelling vindt plaats op 12 maart van
18u00 tot 21u00.
De tentoonstelling zelf zal plaatsvinden
van dinsdag 12 t.e.m. zaterdag 23 maart
- op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 10 tot 16u; op donderdag van
10 tot 18u; op zaterdag 16 maart van 12
tot 22u; gesloten op zondag.
Waar: Cultureel Centrum Bruegel - Vossenstraat 1F, 1000 Brussel
Geen reservering nodig behalve voor
rondleidingen.
Meer info op het nummer 02/503 42 68

11- 12/03

Reservering verplicht en gratis
op het nummer 02/546.22.82
Meer info via info@lmdq.be of op het
nummer 02/546.22.82
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Wanneer: Dinsdag 12 maart van 9u00 tot
14u00
Waar: Buurthuis Washuis - Washuisstraat
1 in 1000 Brussel
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Reclame volgens vrouwen

Film en debat rond
‘Objectificatie van vrouwen
in de Maghreb’
Door het Buurthuis Model
Het Buurthuis Model nodigt u uit om het
objectificeren van vrouwen in de Maghreb te bespreken aan de hand van een
filmvoorstelling en discussiegroepen. Het
evenement wordt afgesloten met een
lunchbuffet.
Wanneer: Donderdag 14 maart van 9u00
tot 12u00
Waar: Buurthuis Model - Modelwijk,
bijgebouw Blok 3 in 1020 Laken
Reservering verplicht en gratis
op het nummer 02/479.15.23
Meer info via info@lmdq.be of op het
nummer 02/479.15.23
Tentoonstelling, workshop
en concert ‘Reclame volgens
vrouwen’
Door vzw AWSA
Vzw AWSA organiseert een namiddag
voor de beroepssector (verenigingen,
psychomedische sector en gezinsplanning, FWB, onderwijs …) waarbij gewerkt
word rond vrouwen die afkomstig zijn
uit de Arabische wereld en hun eigen
lichaam opnieuw willen toe-eigenen.
De feestelijke avond zal vervolgens
focussen op de herovering van het
vrouwenlichaam door de vrouwen zelf.

Het programma omvat een rondleiding
bij de fototentoonstelling ‘Reclame
volgens vrouwen’ en een optreden van
de Algerijnse slamster ‘Toute fine’.
Wanneer: Donderdag 14 maart van 13u00
tot 16u00 en van 18u30 tot 21u30
Waar: La Bellone (Bellonahuis),
Vlaamsesteenweg 46, 1000 Brussel
Reservering verplicht en gratis
via awsabe@gmail.com of 02/229.38.63
Meer info via awsabe@gmail.com of
02/229.38.63
Conferentie ‘Gynaecologische
mishandelingen’
Door de Femmes Prévoyantes Socialistes
Wanneer een bezoek bij de gynaecoloog
samengaat met mishandeling - Er gaan
steeds meer stemmen op om gynaecologische en verloskundige mishandelingen
aan te klagen. Deze ingrepen, die heel
sterk kunnen variëren, blijven niet zonder
gevolgen voor de patiënt en kunnen
de relatie tussen patiënt en medisch
personeel aanzienlijk verstoren. Om de
discussie verder te zetten, nodigt de organisatie u uit om rond dit nog te weinig
bekende onderwerp te debatteren.
Wanneer: Donderdag 14 maart van 18u30
tot 21u30
Waar: Sport- en cultureel centrum
Hageltoren (Tour à Plomb)
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
Reservering verplicht en gratis
via www.femmesprevoyantes.be
(online formulier) of via 02/515.04.01 of
fps@solidaris.be
Meer info bij Fanny Colard via
02/515.17.67 of fanny.colard@solidaris.be

15/03
Het theatergezelschap ‘Le Bus’ gaat in
K Barré de discussie aan omtrent de
plaats van vrouwen in de theaterwereld.
Het is niet de bedoeling om te militeren, te moraliseren of om een hevige
en vernietigende strijd aan te gaan met
de maatschappij en de mannen. De 6
actrices die u op de scène te zien krijgt,
willen hun observaties en vragen met
u delen. De voorstelling streeft ernaar
om te herenigingen, niet door in conflict
te treden maar door te suggereren. De
actrices vertellen u wie ze zijn, wat ze
weten en wat ze beleven: zij zijn vrouwen,
actrices, vrouwen die zich op scène vertonen, individuen met het gender ‘vrouw’
binnen de wereld van het entertainment.
Wanneer: Vrijdag 15 maart om 19u00
Waar: Sport- en cultureel centrum
Noordpool - Antwerpsesteenweg 208,
1000 Brussel
Reservering verplicht en gratis
via e-mail: noordpool@brucity.be
Meer info via noordpool@brucity.be of 02
274 07 90

Naar aanleiding van het programma van de
Week van de Rechten van de Vrouw 2019
werkt de Cel Gelijke Kansen samen met het
departement Openbaar Onderwijs van de
Stad om de rondreizende tentoonstelling
‘What were you wearing?’ te ontvangen.
De tentoonstelling werd door de universiteit van Arkansas ontwikkeld en verzamelt
outfits die geïnspireerd zijn op getuigenissen
van slachtoffers van seksueel misbruik. De
wijdverbreide en beschuldigende opvatting
dat slachtoffers van seksueel misbruik zelf
verantwoordelijkheid dragen, onder andere

Vernissage ‘Posteractie:
objectificatie van vrouwen
doorheen de geschiedenis’
Door vzw RoSa in samenwerking met Just for
the Record
Kenniscentrum voor gender en feminisme RoSa vzw en het feministische,
artistieke collectief ‘Just for the Record’,
hebben de handen in elkaar geslagen om
een postercampagne op poten te zetten.
De posters worden op het grondgebied
van de Stad verspreid in het kader van
de Week van de Rechten van de Vrouw.
De collageposters, samengesteld met
materiaal uit de RoSa-collectie, focussen
op de strijd tegen de objectificatie van de
vrouw binnen het feminisme van vroeger
en nu. Gangbare denkpatronen worden in
vraag gesteld en de veelzijdigheid van de
strijd voor gelijke rechten voor de vrouw
komt aan bod. Tijdens de vernissage
komt u meer te weten over het bronmateriaal voor deze campagne.
Wanneer: Vrijdag 15 maart om 16u00
Waar: Rosa bibliotheek - Zennestraat 30,
1000 Brussel
Geen reservering nodig.
Meer info via info@rosavzw.be of
02/511.56.22
door de manier waarop ze gekleed zijn, wordt
hierbij in vraag gesteld. In maart staat de tentoonstelling in de Francisco Ferrer-hogeschool
om studenten te sensibiliseren rond het thema.
Vervolgens zal ze voor het publiek opengesteld worden in de bibliotheek van Laken van
2 tot 18 april tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.
Voor meer informatie over de tentoonstelling in
Laken, kunt u bellen naar het nummer 02/279
37 90 (adres van de bibliotheek: Emile Bockstaellaan 246 - 1020 Brussel - 1ste verdieping).

LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES • 17 • Week van de Rechten van de Vrouw

Theatervoorstelling ‘K Barré,
Les Culottées’
Door theatergezelschap Le Bus

LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES • 18 • Week van de Rechten van de Vrouw

Eveneens in het kader van de Week van
de Rechten van de Vrouw steunde de
Stad Brussel vzw Artistes de l’éducation
voor het maken van hun nieuwe slam/
rap-videoclip ‘Er is hoop’.
Deze clip belicht de problematiek van de
vrouw als object. De tekst werd
geschreven door jongeren en begeleiders van de vzw. De video werd in beeld
gebracht door diezelfde jongeren.
Er zijn ondertitels in het Frans
(voor slechthorenden), Nederlands en
Engels.
Bekijk de clip op sociale media of op de
website van de vzw:
www.artistesdeleducation.com

Bent u een persoon met beperkte
mobiliteit en wilt u deelnemen aan één
van de activiteiten in het kader van de
Week van de Rechten van de Vrouw?
Via de Buurthuizen kunt u gratis
gebruikmaken van aangepast vervoer
om u naar de activiteiten te verplaatsen
en achteraf veilig weer thuis te geraken.
Deze dienst is enkel beschikbaar voor
inwoners van de Stad Brussel.
Voor reserveringen en meer informatie
neemt u contact op met de Cel Gelijke
Kansen op het gratis nummer
0800 18 811 of 02 279 21 50 of via e-mail
naar gelijkekansen@brucity.be

