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Lyon inspireert Staatssecretaris Debaets en Brusselse schepenen
rond gelijke kansen

Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets en Brusselse schepenen van gelijke kansen zijn samen op
studiebezoek in Lyon. Het doel van het bezoek is om ideeën uit te wisselen over elkaars gelijke
kansen beleid en een Brussels netwerk op te starten.
Lyon is de derde grootste stad van Frankrijk met ongeveer 500.000 inwoners. De Franse stad is net
als Brussel een smeltkroes van culturen. De stad heeft tal van waardevolle initiatieven genomen om
het gelijke kansen beleid te versterken. Zo kan Lyon er onder andere prat op gaan dat haar
tramnetwerk 100% toegankelijk is en investeert de stad de komende 9 jaar 150 miljoen EUR om ook
de 650 publieke gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Tijdens het
tweedaagse bezoek maakt de Brusselse delegatie kennis met stadsdiensten, politiek
verantwoordelijken en verenigingen. Aandachtspunten zijn gelijke kansen tussen vrouwen en
mannen, toegankelijkheid voor personen met een beperking en seksuele intimidatie in de publieke
ruimte.
Het doel van dit bezoek is tweeledig. Enerzijds hoopt Brussels staatssecretaris Debaets inspiratie te
putten uit de goede praktijken van Lyon. Anderzijds is deze uitwisseling de kick off van een verdere
samenwerking tussen het Brussels Gewest en de Brusselse gemeenten onder de vorm van een
gemeenschappelijk platform. Staatssecretaris Bianca Debaets: “Om een integraal gelijke kansen
beleid te voeren in Brussel is dialoog en samenwerking meer dan nodig. Ook tussen het gewest en de
gemeenten.”
De delegatie heeft in Lyon onder meer het Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (C.I.D.F.F.) bezocht, het grootste centrum van Frankrijk dat ijvert voor meer gelijkheid tussen
mannen en vrouwen. Verder wordt de delegatie ontvangen door het stadsbestuur en is er een
ontmoeting gepland met het Réseau Economique Féminin en het Collectif Stop Harcèlement de Rue.
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