PERSBERICHT
Brussel, 24 november 2014

Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets voert actie tegen partnergeweld
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets gaat in samenwerking met de cel Gelijke Kansen van het
Brussels Gewest actie voeren tegen partnergeweld. Op 25 november is het de Internationale Dag voor de
uitbanning van geweld tegen vrouwen en hiervoor zullen er pins in de vorm van witte lintjes uitgedeeld
worden in Brussel. De witte lintjes staan symbool voor de strijd tegen partnergeweld.
Slechte cijfers
De cijfers over partnergeweld zijn ontmoedigend. Staatssecretaris Bianca Debaets: “Partner- en intra-familiaal
geweld blijven de meest voorkomende misdrijven ter wereld. Uit een Europese studie van 2014 blijkt dat 1/3
van de vrouwen in Europa boven de 15 jaar al slachtoffer is geweest van fysiek of seksueel geweld. In België is
dat 36%. Dit soort gedrag mag - in geen geval - getolereerd worden. En ook mannen kunnen het slachtoffer zijn
van partnergeweld.” In Brussel dateert de laatste studie uit 2010. Uit een steekproef bij 2100 personen bleek
dat ongeveer 12 % Brusselaars slachtoffer is geweest van partnergeweld. Daarom ijvert Bianca Debaets voor
een nieuwe studie om het probleem in kaart te brengen en gericht actie te kunnen ondernemen.
Witte lintjes
De witte lintjes worden morgen uitgedeeld op het kruispunt van de Nieuwstraat met de Koolstraat door Bianca
Debaets samen met experten uit het middenveld. De aandacht van de voorbijgangers zal vooral getrokken
worden door de grote ‘wall’. Een grote opblaasbare witte muur met een 3D print van het witte lintje.
Naast de muur zullen voorbijgangers ook kunnen kijken naar 2 theatergezelschappen, La Compagnie Maritime
in het Frans en InSpinazie in het Nederlands. Zij zullen op ludieke manier levensechte situaties over
partnergeweld opvoeren in sketches van 120 seconden.
Lezing
De actie kent een vervolg op woensdag 26 november. Dan organiseren de Stad Brussel, het Brussels Gewest en
Staatssecretaris Bianca Debaets een debat op het stadhuis. Een ongewoon debat waar dader en slachtoffer van
partnergeweld hun ervaringen komen delen met de luisteraars. Deze zullen dan besproken worden door een
panel van experten waaronder mensen van Amnesty International en Praxis.
Praktisch:
Waar: kruising Nieuwstraat met Koosltraat, bij Inno.
Wanneer: 25 november 2014 van 11u – 13u30
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