Persbericht

Wereldvrouwenmars 2016
Voor een goede opvang van vrouwelijke vluchtelingen en migranten
8 maart is Internationale Vrouwendag. Ook dit jaar willen we op die dag tijdens onze mars in
het centrum van Brussel onze solidariteit tonen met vrouwen wereldwijd. Wij hebben
daarbij speciale aandacht voor de moeilijke situatie van vrouwelijke vluchtelingen en
migranten. Omdat deze vrouwen en hun kinderen tijdens hun vlucht blootgesteld worden
aan zelfs extreme vormen van gendergerelateerd geweld: fysiek geweld, verkrachting en
seksueel misbruik, prostitutie, ontvoering door netwerken van mensenhandel en soms het
risico lopen om zonder papieren te komen zitten… Nochtans wordt in de opvang en
begeleiding van vluchtelingen en migranten niet voldoende rekening gehouden met de
situatie van deze vrouwen en kinderen. Bovendien bemoeilijken de recente
besparingsmaatregelen de werking van de vrouwenorganisaties die steun en omkadering
geven aan deze vrouwen in hun strijd tegen seksueel geweld en sociale uitsluiting.
Daarom komen wij op dinsdag 8 maart op voor een kwaliteitsvolle opvang voor de
vrouwelijke vluchtelingen en migranten die hier aankomen, gekoppeld aan structurele en
toereikende financiering voor een waardige en goede omkadering.
Praktische informatie
11u-12u

12u

welkom - Infante Isabellastraat (naast het Centraal station)
installatie van de Vrouwenraad tegen seksueel geweld
Café féministe
begin van de mars op het Europaplein met een Flashmob

De fanfare Cadence Madingue begeleidt de mars op het hele parcours door Brussel met de
volgende stopplaatsen:
 Infante Isabellastraat: symbolische voorstelling door Théâtre flash van V'la la facture:
"Voor een feministische audit van de schuld!" en een getuigenis over de economische
bijdrage van vrouwen zonder papieren

 Albertinaplein: Be-gender met de gendermoving balance "Breng de wereld in balans"
en circusanimatie
 Sint-Jansplein, Brusselse coördinatie van WVM met enkele symbolische acties rond de
discriminaties van vrouwen
 Lombardstraat, grafische voorstelling van ons eisenpakket voor het Brussels parlement
14u30

aankomst op het Rouppeplein
Solidariteit met de vrouwelijke vluchtelingen: getuigenissen
Vrouwenkoor
Slot: Vredesverklaring door Magda De Meyer en Marcela de la Peña,
bestuursleden van de Wereldvrouwenmars.

Het eisenpakket 2016 van de mars zal worden voorgesteld en overhandigd aan de
aanwezige politici.

Contact
FR : Marcela de la Peña Valdivia
0486/340733

mmf-wvm@amazone.be -

NL:

Gart Goorden - 02 229 38 28
Magda De Meyer - 0476 /94 91 31

www.wereldvrouwenmars.be

