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Brussel, 7 maart 2015

Bianca Debaets zet Brusselse vrouwenrechten op internationale agenda

In het kader van de internationale vrouwendag van 8 maart neemt Brussels Staatssecretaris voor
Gelijke Kansen Bianca Debaets deel aan de 59ste Commissie voor de Status van de Vrouw in New
York. Ook in Brussel is de genderkloof nog niet gedicht.
De Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) is het belangrijkste orgaan voor de emancipatie
van vrouwen binnen de Verenigde Naties (VN). België is één van de 45 vertegenwoordigde landen.
CSW streeft naar gelijke rechten voor mannen en vrouwen binnen politiek, economie, maatschappij,
onderwijs en het openbare leven. Van 9 tot 22 maart vindt in New York de 59ste samenkomst van
CSW plaats. Er wordt een stand van zaken gemaakt van de 20 jaar geleden in Beijing uitgesproken
intenties rond gelijkheid van mannen en vrouwen. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca
Debaets vertegenwoordigt het Brussels Gewest.
Brussel kent nog grote uitdagingen rond genderongelijkheden. De twee belangrijkste zijn geweld
tegen vrouwen en de ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt. De reportage
‘Femme de la rue’ bracht het seksisme op straat in beeld, maar ook verbaal en fysiek geweld ten
aanzien van vrouwen binnen het gezin blijft een pijnpunt. 12,4% van de Brusselse vrouwen geeft aan
ooit slachtoffer te zijn geweest van partnergeweld. Verder zijn Brusselse vrouwen
ondervertegenwoordigd op arbeidsmarkt. Slechts 59,6% van de Brusselse vrouwen tussen 25 en 49
jaar zijn actief als werkende, tegenover 69,1% van de Brusselse mannen en 75% van de Belgische
vrouwen. Beide uitdagingen versterken elkaar: werkloosheid versterkt de afhankelijkheidspositie van
de vrouw.
Bianca Debaets: “Geweld tegen vrouwen, discriminatie tussen man en vrouw of het schenden van
vrouwenrechten zijn nooit te rechtvaardigen. De Commissie voor de Status van de Vrouw maakt een
wereldwijde stand van zaken op. Ook in Brussel is de genderkloof nog niet gedicht, al zijn er zeker
positieve evoluties. Het dichten van de genderkloof vraagt een goed wettelijk kader en acties rond
sensibilisering. Verder zie ik in het promoten van digitalisering kansen om vrouwenrechten beter te
waarborgen.”

Het Brussels wettelijk kader zorgt voor een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen in de
besluitvorming. Waar de eerste Brusselse regering geen vrouwelijke ministers telde, kent de huidige
een gelijk aantal vrouwen en mannen. Het Brussels parlement telt 42% vrouwelijke parlementsleden.
Bianca Debaets plant volgende concrete acties rond geweld tegen vrouwen: “Ter voorbereiding van
nieuw beleid lanceer ik een onderzoek dat geweld tegen vrouwen in kaart brengt, uitgesplitst naar
leeftijd en herkomst. Om geweld laagdrempelig te kunnen melden, integreer ik een ‘meld geweld’
module in de nieuwe website rond gelijke kansen. Aangezien 5800 Brusselse meisjes en vrouwen een
risico lopen op genitale verminking, organiseer ik vormingen voor huisartsen, gynaecologen en
andere zorgverstrekkers. Stereotypen man/vrouw worden aangepakt samen met scholen en
jeugdverenigingen. Mijn collega’s binnen de Brusselse regering engageren zich bovendien om nieuw
beleid te toetsen met een gendertest.”
Ook de digitalisering van de stedelijke leefomgeving (Smart City) kan de veiligheid van vrouwen
verhogen (bv. automatische lichten op openbare plaatsen) of het melden van verbaal geweld
vergemakkelijken (bv. door een app). Vrouwen moeten zich verder bewust zijn van de economische
groei binnen de IT sector, waar vrouwen nog sterk ondervertegenwoordigd zijn. Bianca Debaets,
tevens bevoegd voor Digitalisering: “Het dichten van deze kloof is een hedendaagse vorm van
digitale emancipatie. Meisjes ontdekken digitale beroepen binnen hackathons (marathons waar
jonge ontwikkelaars met open data werken). Ik organiseer ook vormingen rond digitale competenties
om het isolement van vrouwen te doorbreken en hen toe te leiden naar de arbeidsmarkt.”
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