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ADVIESRAAD VOOR DE GELIJKHEID VAN 

VROUWEN EN MANNEN 

Stad Brussel 

Verslag van de plenaire zitting van 14 mei 2019 
 

Aanwezig: Mevrouw Julie tessuto (Maison Mosaïque de Laeken), Mevrouw Pierrette Pape en mevrouw Marie 

de brouwere (isala vzw), Mevrouw Laura Chaumont (Garance vzw), Meneer Gaetan Raes (OCMW Brussel), 

mevrouw Maria Miguel-Sierra (La voix des femmes)  

Verontschuld: Meneer Mohammed Ouriaghli (Schepen van met gelijke kansen); Mevrouw Marie Vermeiren 

(Elles tournent vzw), Mevrouw Marcela de la Peña Valdivia (Le Monde selon les Femmes), Mevrouw Frédérique 

Marchal (BRAVVO vzw), Dominic Brumagne (FPS), Mevrouw Eveline Chiau (Zij-kant), Mevrouw Delphine von 

Kaatz (Rainbowhouse).  

Secretariaat: Nadia Meftah en Barbara De Witte voor de cel gelijke kansen 

 

1. Ronde tafel en verduidelijking van de doelstellingen van de AGVM 

- De AGVM verwelkomt twee nieuwe leden: de vzw “isala” vertegenwoordigd door Pierrette Pape en 

Marie De Brouwere en de vzw “La voix des femmes” vertegenwoordigd door Maria Miguel-Sierra. 

- Na een lange periode van inactiviteit wensten de schepen en de cel voor gelijke kansen de adviesraad 

te reactiveren om een link te blijven garanderen tussen de burgers (via vzw’s) en het 

besluitvormingsniveau van de Stad.  

- Het doel van de AGVM is tweeledig: enerzijds stelt de adviesraad de leden in staat om hun stem te 

laten horen (aanbevelingen, eisen, opmerkingen) aan het College en de gemeenteraad; aan de 

andere kant kan het stadsbestuur vertrouwen op de expertise van het middenveld om te 

compenseren voor de expertise die het niet noodzakelijkerwijs intern kan ontwikkelen o.a. omwille 

van het feit dat het minder direct contact heeft met de doelgroep. 

- De AGVM heeft als doel het actieplan voor gendergelijkheid in de Stad op te volgen. Ter herinnering, 

de nieuwste versie van het plan is beschikbaar op de website van de Stad:  

https://www.brussel.be/actieplan-voor-gelijkheid-tussen-vrouwen-en-mannen 

 

2. Week van de Rechten van Vrouwen 2020 (SDDF2020) 

- De cel gelijke kansen, in samenwerking met de lokale vzw’s, biedt elk jaar een programma van 

verschillende activiteiten aan gedurende 1 week rond 8 maart.  Het thema van dit jaar was de 

objectificatie/objectivering van vrouwen. Voor de volgende editie zou de cel  graag de "rol van 

mannen in de feministische strijd" willen aanpakken. Dit voorstel volgt op een terugkerende 

vaststelling dat mannen vaak afwezig blijven tijdens activiteiten met betrekking tot de gelijkheid van 

vrouwen en mannen die georganiseerd worden in het kader van de SDDF of op andere tijdstippen 

van het jaar.  Volgende opmerkingen werden door de AGVM geformuleerd: 

http://www.bruxelles.be/


 

 

o Het is van essentieel belang om het  kader van de projectoproep duidelijk te omschrijven om 

verwarring te voorkomen tussen enerzijds de vraag hoe een man een bondgenoot kan zijn 

van de strijd van vrouwen voor gelijke rechten en anderzijds van de plaats die mannen in het 

feministische debat kunnen/willen innemen. De doelstelling van de SDDF is geenszins om de 

deur te openen voor theorieën van mannelijkheid en rechten van mannen in het 

genderdebat - deze onderwerpen kunnen bij andere gelegenheden worden aangepakt, doch 

de SDDF dient zich te beperken tot de rechten van vrouwen ! 

o De relevantie en timing van het voorgestelde onderwerp werd in vraag gesteld: is de 

feministische visie nl. deze die in het bijzonder de patriarchale samenleving veroordeelt 

welke ongelijke sociale constructies en rechten genereert en, als reactie hierop, de 

deconstructie van het systeem nastreeft om een ongelijke verdeling van privileges volgens 

bepaalde categorieën/klassen te herscheppen,... voldoende gekend en aanvaard om de 

plaats van mannen in deze  strijd (van deconstructie en herverdeling van privileges) reeds te 

bespreken? 

o Een herformulering van het thema van de SDDF2020 zou zijn "hoe wordt ik een goede 

bondgenoot van de rechten van de vrouw." 

 

Volgende suggesties werden door de AGVM voorgelegd om in het SDDF-programma op te 

nemen: 

o In 2020 vieren we de 25ste verjaardag van de 4de Wereldconferentie over vrouwen in 

Peking. Deze gaf aanleiding tot een historische doorbraak inzake vrouwenrechten met als 

doel gendergelijkheid en empowerment van vrouwen over de hele wereld. De stad zou van 

deze gelegenheid gebruik kunnen maken om de vooruitgang te benadrukken, maar ook om 

de uitdagingen die op lokaal niveau nog moeten worden aangegaan  + het engagement van 

de verkozen ambtenaren ter hernieuwen tav de verklaring en het atieplan (12 

interventiedomeinen) die in 1995 werden aangenomen.  

o Op verzoek van de Raad van Europa heeft België in februari dit jaar officieel zijn staatsverslag 

betreffende de uitgevoerde maatregelen voorgelegd waarin uitvoering wordt gegeven aan 

de bepalingen van het Verdrag van Istanbul. De SDDF kan zich ook op het onderwerp 

concentreren. Dit Verdrag behandelt voornamelijk de strijd tegen  geweld tav vrouwen en 

huishoudelijk geweld. Het idee zou ook kunnen worden uitgewerkt op 25 november 2019. 

o Het Collectief 8maars zal  ongetwijfeld  opnieuw een staking en manifestatie organiseren op 

08 maart 2020: het zou interessant kunnen zijn om ten minste één activiteit die dag als 

onderdeel van de week te organiseren om de steun en toewijding van de stad op dit niveau 

te benadrukken - om de link te maken met de rol van mannen als bondgenoten, kan de stad 

inspiratie putten uit de 9 geboden voor bondgenoten van de staking op 08 maart 

(https://8maars.files.WordPress.com/2019/02/Command.-Hommes-fr_190228.PDF)   

o Om een meer divers publiek te bereiken (en niet noodzakelijkerwijs degenen die al overtuigd 

zijn), dient de Cel voor Gelijke Kansen connecties te maken tussen, enerzijds, de non-profit 

organisaties die projecten indienen als onderdeel van de SDDF-projectoproep en, anderzijds, 

de actoren van de stad ( BRAVVO, OCMW, openbaar onderijw, buurthuizen,...). De 

SDDF2020-editie is een kans om in die zin een nieuw mechanisme uit te testen. 

https://8maars.files.wordpress.com/2019/02/command.-hommes-fr_190228.pdf


 

 

o Ander interessant onderwerp dat werd voorgesteld is sexisme en gendergerelateerd geweld 

in televisieseries. Dit probleem zou het onderwerp kunnen zijn van actie op 25/11. 

 

3. Communicatiesuggesties voor de persconferentie voor het boek "Vrouwen onthullen zich…" 

• Boekhandels (Les yeux gourmands en Tulitu) 

• Bibliotheek Saint-Joost-ten-Node 

• Axelle magazine 

• Vakbonden 

• Huiswerk scholen 

• FPS 

 

Voor meer informatie kan U contact opnemen met het secretariaat van de AGVM, de cel gelijke kansen (02/279.21.50 of 

gelijkekansen@brucity.be).   

mailto:gelijkekansen@brucity.be).

