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Persbericht

Expo NoNeeNon, de
strijd tegen geweld op
vrouwen gaat verder
in Anderlecht
Op initiatief van schepen van Gelijke Kansen Jérémie Drouart, met de steun van burgemeester
Fabrice Cumps en het voltallige schepencollege en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
organiseert de gemeente Anderlecht de fototentoonstelling NoNeeNon in Studio City Gate. Van 25
tot 28 november kan het publiek de foto’s ontdekken rond de street art tekeningen die de laatste
maanden op elektriciteitscabines van Sibelga en Proximus zijn aangebracht om alle vormen van
geweld tegen vrouwen aan de kaak te stellen en te bestrijden. Dit is de gelegenheid om ons te
verdiepen in een fenomeen dat nog maar al te vaak plaats vindt.
Op 14 maart 2016 ratificeerde België de Istanbul-Conventie, ook bekend als het Verdrag van de Raad van
Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Dit verdrag
beoogt om alle vormen van geweld waar vrouwen mee te maken kunnen krijgen te bestrijden, of dat nu
op straat, op het werk of thuis is. In die context lanceerde de gemeente Anderlecht in 2019 haar
gemeentelijk actieplan om alle vormen van geweld te voorkomen door hen beter op te sporen en aan de
kaak te stellen. Het is de eerste gemeente die een motie heeft gestemd over dit onderwerp. "Vrouwen
hebben het recht om zich overal veilig te voelen, zowel op straat als thuis. De gemeentediensten en de
politiezone worden het hele jaar door gemobiliseerd om geweld tegen vrouwen te bestrijden", aldus
Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht.
Dit actieplan is gebaseerd op verschillende concrete maatregelen: 5 accommodaties voor vrouwen en
gezinnen die het slachtoffer zijn van geweld, een opvang- en begeleidingssysteem voor vrouwen in een
toekomstig sociaal centrum zodat zij zich gehoord, beschermd en gesteund voelen, preventiestands aan
de Slachthuizen en op de jaarmarkt, een schoolcursus voor tieners over relationele, affectieve en seksuele
relaties (EVRAS) of zelfverdedigingscursussen die vrouwelijke slachtoffers van geweld helpen om zichzelf
fysiek en mentaal weer op te bouwen.
Deze projecten werden ontwikkeld in nauw overleg met verenigingen, de politiezone Zuid, het OCMW, de
gemeenteraadsleden en de wijkagenten. Waaronder de fototentoonstelling die van 25 tot 28 november
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(13u-17u) in Studio City Gate loopt (Grondelsstraat 152). Op deze tentoonstelling zijn foto's te zien van
street art tekeningen die door 9 kunstenaars op 34 elektriciteitscabines van Sibelga en Proximus in
Anderlecht werden aangebracht. Via de tentoonstelling maakt het publiek kennis met deze geëngageerde,
ontroerende en soms aangrijpende werken over een onderwerp dat nog maar al te vaak plaats vindt. De
elektriciteitscabines vormen bovendien 4 pedagogische routes waar ook pedagogische cursussen rond
worden ontworpen voor de jongsten.
"Jongeren sensibiliseren is naar mijn mening een prioriteit. We richten ons hiermee op de toekomst om
een betere opsporing en preventie van potentieel geweld mogelijk te maken", benadrukt Jérémie Drouart,
schepen voor Gelijke Kansen. "Hoewel de maand november gewijd is aan de strijd tegen geweld op
vrouwen, moet dit een dagelijkse strijd zijn, het hele jaar door", voegt hij er nog aan toe.
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