
Motie betreffende de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op Lokaal Vlak 

 

Naar aanleiding van 8 maart, de Internationale Vrouwendag, wens ik hier een motie in te dienen en 
een oproep te doen tot het gemeentebestuur om het Europees Charter …. te ondertekenen. 

Dit charter werd opgemaakt in 2005, en 8 jaar later is het volgens mij hoog tijd om dit te 
ondertekenen. Het toont een engagement en wat vooral belangrijk is, ieder jaar wordt een evaluatie 
gemaakt waardoor we kunnen zien welke impact het beleid heeft op de situatie van vrouwen en 
mannen. 

We kunnen misschien wel denken dat mannen en vrouwen gelijke rechten genieten, en op papier is 
dit zo, maar in het dagdagelijks bestaan is dit niet zo. 

De ongelijkheden tussen vrouwen en mannen vinden hun oorsprong in sociale constructies die zich 
baseren op de vele stereotypen aanwezig in het maatschappelijk DNA van onze samenleving (gezin, 
opvoeding, cultuur, media, arbeidsmarkt, besluitvorming …). 

De lokale overheden staan het dichtst bij de bevolking en hierdoor vormen deze de best geplaatste 
interventieniveau’s om het voortduren en reproduceren van ongelijkheden tussen vrouwen en 
mannen te bestrijden en om een echte gelijkwaardige samenleving te promoten. 

Bijvoorbeeld: Het tekort aan kinderopvang en buurtscholen maakt het voor álle ouders, die 
buitenshuis werken of willen werken,  heel moeilijk. Omdat in onze maatschappij vooral vrouwen de 
zorg voor de kinderen op zich nemen, dwingt dit vooral hen om deeltijds te werken of zelfs helemaal 
te stoppen met buitenshuis werken. Hierdoor moet bijvoorbeeld een kwart van de vrouwen op 
latere leeftijd rondkomen met een pensioentje van minder dan 500 euro. Investeren in 
kinderopvang en buurtscholen komt dus niet alleen onze kinderen ten goede, maar verhoogt ook de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Campagnes die mannen aanmoedigen om voor hun kinderen 
te zorgen, bevorderen ook de gelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motie ter bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op lokaal vlak. 

Ingediend door de Ecolo-Groen-fractie van de gemeente Sint-Agatha-Berchem 
 

 
De gemeenteraad, 
 
Constaterende dat: 

- de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen hun oorsprong vinden in sociale 
constructies die zich baseren op de vele stereotypen aanwezig in het 
maatschappelijk DNA van onze samenleving (gezin, opvoeding, cultuur, media, 
arbeidsmarkt, besluitvorming …); 

- de huidige economische en financiële crisis vooral vrouwen – die door de bestaande 
ongelijkheden in sterkere mate geconfronteerd worden met onzekere banen, 
ontslag en minder sociale bescherming – treft; 

- het antwoord op de huidige financiële crisis genderblind is en daarmee vrouwen 
harder straft en dieper in de bestaansonzekerheid en armoede duwt; 

- partnergeweld in België tussen 2005 en 2011 met 38% gestegen is en gemiddeld om 
de 3 dagen een dodelijk slachtoffer eist; 

Overwegende dat: 

- lokale overheden het dichtst bij de bevolking staan en hierdoor de best geplaatste 
interventieniveau’s vormen om het voortduren en reproduceren van ongelijkheden 
tussen vrouwen en mannen te bestrijden en om een echte gelijkwaardige 
samenleving te promoten; 

- de gemeente Sint-Agatha-Berchem het Europees Charter voor Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen nog steeds niet ondertekend heeft, 

- de gemeente Sint-Agatha-Berchem over geen Adviesraad voor Gelijkheid tussen 
Vrouwen en Mannen beschikt; 

Verzoekt het College: 

- om zeer spoedig het Europees Charter voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op 
Lokaal Vlak te ondertekenen; 

- om alle nodige stappen te ondernemen voor de oprichting van een Adviesraad voor 
Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen 

- om, in nauw overleg met Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, 
een actieplan rond gelijkheid op te stellen waarin de prioriteiten, de acties en de 
middelen nodig voor de verwezenlijking ervan worden opgenomen; 

- om hierover jaarlijks, naar aanleiding van de Internationale vrouwendag, verslag uit 
te brengen aan de gemeenteraad. 
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