
Anderlecht organiseert de vijftiendaagse voor vrouwenrechten
Van 6 tot 20 maart

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag, bundelen de gemeente en verschillende verenigingen

de krachten om een vijftiendaagse vol ontmoetingen, voorstellingen, workshops, films met debatten en

gesprekken over vrouwenrechten te organiseren. De evenementen vinden van 6 tot 20 maart plaats op

verschillende plaatsen in de gemeente en dit op initiatief van schepen van Gelijke Kansen Jérémie Drouart

met de steun van college van burgemeester en schepenen.

Het  programma,  dat  gecoördineerd  wordt  door  de  gemeentedienst  Gelijke  Kansen,  de  dienst  voor

Gezondheidspromotie,  is  rijk  aan  artistieke  en  socioculturele  evenementen.  U kunt  het  volledige  programma

bekijken via www.anderlecht.be en het is ook beschikbaar in het Participatiehuis: Wayezstraat 94.

Het programma is zeer uitgebreid en dit mag je zoal verwachten: de documentaire "Mon nom est clitoris" in La

Fourmilière,  de  workshops "Sexualité,  elles  en  parlent  sans  tabou"  georganiseerd  door  de  Arab  Women's

Solidarity Association in het Participatiehuis, de ontdekkingswandeling in Kuregem en de schrijfworkshop van

Infor-Femmes die vrouwen uitnodigt om te uiten hoe zij zich voelen in de openbare ruimte, de slam-voorstelling

van  de  senioren  van  de  Mangoboom in  Bloei  in  De  Kaai,  de  voorstelling “Cendrillon  fait  grève”  en  twee

gesprekstafels over vrouwenrechten op gemeentelijk  niveau (gezondheid, migratie, openbare ruimte...) in De

Rinck. 

De pers is uitgenodigd op vrijdag 6 maart voor de opening die gaat over de strijd tegen geweld tegen

vrouwen. Afspraak om 18u30 in de Espace Carême: Kapelaanstraat 1-7.

De avond begint met een presentatie van het project #Féminin/Masculin van een klas uit het 5e middelbaar van

het “Athénée Joseph Bracops”.  Daarna volgt een presentatie van de gemeentelijke werkgroep "Conventie van

Istanbul", die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende politieke groeperingen, gemeentediensten en de

politie. Deze werkgroep wil concrete acties uitwerken om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden.

Vervolgens is het tijd voor de documentaire “Aime-moi, si tu peux” van Chakib Bergane, waarin vrouwen aan het

woord komen die het slachtoffer werden van intrafamiliaal en partnergeweld. Ook wordt een stand van zaken

opgemaakt van de structuren om slachtoffers en daders te ondersteunen. 
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