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Onderwijs & opvoeding
Huisvesting
Werk
Religie & levensbeschouwing
Migratie & nieuwkomers

Onderwijs & opvoeding

WIJ VRAGEN

DOMEIN 1
 Specifieke aandacht voor de kwetsbare positie
van veel alleenstaande moeders met (jonge)
• Onderwijs
opvoeding
kinderen:
budgettaire&drempels
wegwerken zodat
deze• vrouwen
én hun kinderen op een volwaardige
Huisvesting
manier kunnen participeren aan de samenleving.

• Werk
• Religie & levensbeschouwing
 Concrete maatregelen die deze gezinnen
• Migratie
versterken
en uit &
denieuwkomers
armoede halen om de

stijgende kinderarmoede in onze steden te
stoppen!

Huisvesting

WIJ VRAGEN

DOMEIN 2

• Meer betaalbare en duurzame
woningen
die een
menswaardig leven
• Onderwijs
& opvoeding
toelaten.
• Huisvesting
• Werk
• Geen
lange wachtlijsten
voor sociale
• Religie
& levensbeschouwing
huurwoningen.
• Migratie & nieuwkomers

Werk
DOMEIN 3
• Goed betaalde en duurzame jobs, ook voor arbeiders
en poetspersoneel. Geen precaire contracten.

WIJ VRAGEN

•

• Onderwijs & opvoeding
• Huisvesting
Combinatie
werk (zoeken), mantelzorg, zorg voor
kinderen,
gezin gemakkelijker laten verlopen.
• Werk
Bijvoorbeeld door: 30-uren-werkweek als nieuwe
• Religie
& levensbeschouwing
voltijdse
baan, beter
openbaar vervoer, meer
toegankelijke,
kwaliteitsvolle
en betaalbare
• Migratie
& nieuwkomers
kinderopvang ook voor niet-werkenden of
werkzoekenden, ...

Werk
DOMEIN 3

WIJ VRAGEN

• Snellere, eenvoudigere en betaalbare procedures voor
de erkenning van eerder verworven competenties en
• Onderwijs & opvoeding
de gelijkschakeling van buitenlandse diploma’s
•

• Huisvesting
• Werk begeleiding en bemiddeling naar
Versterkende
werk-op-maat voor alle vrouwen waarbij men
• Religie & levensbeschouwing
rekening houdt met de achtergrond, familiesituatie,
• Migratie
&wensen
nieuwkomers
mentale
veerkracht,
en dromen van deze
vrouwen

Religie & levensbeschouwing
DOMEIN 4

WIJ VRAGEN

 Wij vragen vrijheid van
• Onderwijs & opvoeding
levensbeschouwingen.

• Stop
Huisvesting
de discriminatie omwille van
• levensbeschouwelijke
Werk
tekens.
• Concreter:
Religie &stop
levensbeschouwing
het hoofddoekverbod /
(sikhs) op de werkvloer, het
• tulbandverbod
Migratie & nieuwkomers
onderwijs en openbare plaatsen.

Migratie & nieuwkomers
DOMEIN 5

WIJ VRAGEN

• Een warme en kwaliteitsvolle
vluchtelingenopvang die de mensenrechten
• Onderwijs
opvoeding
respecteert,
geen &
gesloten
centra.

• Huisvesting
• Werk
• Gelijke
sociale behandeling van
nieuwkomers
mensen zonder papieren.
• Religie &enlevensbeschouwing
• Migratie & nieuwkomers
• Toegang tot vorming van mensen zonder
papieren.

“ Wat baten quota

voor vrouwen in
topfuncties als een
hele groep vrouwen
geen toegang heeft
tot betaalde arbeid
omdat ze een foute
naam hebben of
een hoofddoek
dragen? “

 Gezinnen met tweeverdieners uit de middenklasse lossen
de combinatie van betaalde arbeid en onbetaalde zorg op
door dat laatste uit te besteden. Maar wie poetst het huis
van de poetsvrouw of de zorgverlener?
 Wie zorgt voor de kinderen van vrouwen die vaak voor
langere tijd hun land verlaten om elders te zorgen voor
kinderen of ouderen? Waarom worden vrouwen van kleur
systematisch naar de sector van de dienstencheques
geloodst?
Uit feminisme voor de 99%, een manifest.

EEN SAMENWERKING
 AgoraM - Arte N’Ativa - Ardaps - Belga Cultura Filipina - BOp (Brussels
Ouderenplatform) - CFEP - Citizenne – Cultureghem – Dabke - Ella vzw
- Federatie Wereldvrouwen - Femma Quartier Sint Joost - Femma
Quartier Laken - Femma Quartier Anderlecht - Femma Quartier Evere Feniks vzw - GC De Platoo - GC De Vaartkapoen - GC Everna &
Everladies - GC Nekkersdal & La 20ème - GC De Kriekelaar &
Stadsacademie Schaarbeek - GC Nohva & Time for Tea - GC De Rinck GC Pianofabriek - GC Ten Noey - Dienst cultuur Gemeente Anderlecht link=Brussel - La Maison des Femmes de Schaerbeek - Vrouwenraad
 MET DANK AAN/AVEC LE SOUTIEN DE:

N22 Brusselse Gemeenschapscentra
Gemeente Schaarbeek
Plugg into Brussels
VGC Sociaal Cultureel Werk

