
 

  

   

 

 

Hoi, hoe gaat het? We hopen dat je het goed stelt ondanks deze bizarre tijden. 

Al enige tijd domineert de coronacrisis niet alleen het wereldnieuws, maar ook 

de strijd voor gendergelijkheid. In deze nieuwsbrief lees je meer over de 

activiteiten van Vrouwenraad en haar leden in tijden van corona. 

  

 

  

 

Gender in tijden van corona  

 

 

 

 

Het is duidelijk dat de coronacrisis veel breder is dan een gezondheidscrisis. 

Medisch gezien worden vooral mannen getroffen, maar uiteindelijk zullen 

vrouwen en meisjes de hoogste prijs betalen. 

Vrouwen maken bijna 70% uit van de werkenden in de zorgsector, een 

onderbetaalde en vaak ondergewaardeerde sector. Bovendien dragen 



 

vrouwen ook thuis vaak de zwaarste lasten door de ongelijk verdeelde, 

onbetaalde arbeid. Daar komt nog bovenop dat vrouwen nu een groter 

risico lopen op inkomens- en/of jobverlies. En alsof dat nog niet erg 

genoeg is, is er nu ook een verhoogd risico op geweld, uitbuiting en 

misbruik. 

De coronacrisis brengt structurele problemen pijnlijk aan het licht.  

  

 

Activiteiten van de Vrouwenraad  

 

 

 

 

 

 

Vrouwen in het hart van de strijd 

Het beleid moet rekening houden met de 

genderdimensie van de coronacrisis. 

Hoe? U leest er alles over in dit samenvattend 

artikel van een OESO-verslag. 

 

 

 

 

 

Vrouwenrechten in nood! 

Naar aanleiding van de Interministeriële Conferentie 

(IMC) over vrouwenrechten hebben 

vrouwenorganisaties de vinger op de wonde(n) 

gelegd. In de eerste open brief van 2 april riep de 

vrouwenbeweging de verschillende overheden op 

om concrete maatregelen te treffen tegen 

intrafamiliaal geweld en een campagne op te 

starten rond het noodnummer 1712. Op 17 april 

werden twee open brieven verstuurd: één over 

geweld tegen vrouwen en één over de sociaal-

economische situatie van vrouwen in tijden van 

corona. In de open brief van 25 april aan eerste 

minister Sophie Wilmès werd de noodtoestand 

afgekondigd voor de vrouwenrechten.    

 

 

https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=b5051dfcb2&e=7fef2422e2
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=b5051dfcb2&e=7fef2422e2
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=6afb23e878&e=7fef2422e2
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=073b440a77&e=7fef2422e2
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=073b440a77&e=7fef2422e2
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=3f63b807ad&e=7fef2422e2
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=3f63b807ad&e=7fef2422e2
https://vrouwenraad.us10.list-manage.com/track/click?u=504a3c3c531a3b5ef5e578aab&id=87154356a1&e=7fef2422e2


 

Hou familiaal geweld niet binnen vier muren 

Tijdens de lockdown hoor je wel vaker 'stay safe, stay home'. Maar wat als 

het thuis niet veilig is? Vrouwenraad lanceerde met de steun van de Vlaamse 

overheid deze campagnespot om het noodnummer 1712 te promoten. Het 

clipje bereikte via de sociale media meer dan 30.000 mensen en het spotje 

zelf werd 424 keer gedownload. Ook het Vlaams Apothekersnetwerk en De 

Colruytgroep verspreidden de spot. Zo werd het uitgezonden op de 

beelddragers in de apotheken en de retailhandelaars van De Spar.  

Massaal delen blijft de boodschap!  

  

 

 

 

 

 

Taskforce kwetsbare gezinnen 

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn en 

coördinerend minister van Armoedebestrijding 

Wouter Beke heeft de Vlaamse overheid eind april 

een taskforce kwetsbare gezinnen opgericht. Het is 

de bedoeling om de maatregelen rond de kwetsbare 

groepen te stroomlijnen met het toekomstig beleid. 

Vrouwenraad zit mee aan tafel - zij het virtueel - en 

diende reeds fiches in met betrekking tot 

intrafamiliaal geweld en de combinatie van arbeid 

en gezin. Je leest er hier meer over.     
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EU-Strategie voor Gendergelijkheid  

In de EU-Strategie voor Gendergelijkheid 2020-

2025 staat dat de Europese Commissie voor het 

einde van dit jaar een voorstel zou indienen tot 

bindende maatregelen inzake loontransparantie. De 

voorbereidingen voor dit voorstel zouden echter 

stilgelegd worden omwille van de coronacrisis. De 

Vrouwenraad schreef de Europese Commissie aan 

ter ondersteuning van de aangesloten 

vakbondsleden. We kregen antwoord van Helena 

Dalli, de commissaris bevoegd voor gelijkheid. Er is 

nog geen besluit genomen voor de herziening van 

het werkprogramma, maar voor Dalli blijft het 

voorstel prioriteit.  

 

  

 

Leden van Vrouwenraad in actie!  

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning in tijden van corona 

Via de info- en opvanglijn Lumi biedt çavaria een 

houvast voor zaken waarin je misschien opnieuw je 

weg moet vinden. Daarnaast geeft çavaria ook 

enkele tips en tricks voor verenigingen naar 

aanleiding van het coronavirus.  
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Ik neem even tijd voor mij 

Federatie Wereldvrouwen vzw stuurde deurhangers 

naar haar leden. Vrouwen kunnen de deurhanger 

ophangen zodat hun huisgenoten weten dat ze even 

tijd willen voor zichzelf.   

 

 

 

 

 

Femma maakt mondmaskers 

Femma deed een oproep aan haar leden om 

minstens 5.000 mondmaskers te maken voor 

Familiehulp. Hier lees je er meer over.   

 

 

 

 

 

PlantTroost 

Ferm lanceerde samen met verschillende partners 

zoals CAW, VVSG, Orbit, Kunstwerkt etc. de actie 

PlantTroost. Corona heeft een grote impact op de 

manier waarop we nu met verlies, gemis en troost 

omgaan. Ferm geeft concrete handvaten voor 

mensen die op zoek zijn naar antwoorden en ijvert 

voor gemeenschappelijke troostplekken in 

Vlaanderen. De actie wordt gesteund door Dirk De 

Wachter, Manu Keirse en An Hooghe. Je leest er 

hier alles over.     

 

 

 

 

 

Rosie zorgt voor jou. Maar wie zorgt 

voor Rosie? 

Zij-kant maakte een statement omtrent de 

hoofdzakelijk vrouwelijke zorgarbeid. Het statement 

roept op om de mensen in de zorgsector te blijven 

waarderen, ook na het applaus.    
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Zonta in tijden van corona  

Zonta Gent II steunde een woonzorgcentrum in de 

Gentse regio en schonk een geldbedrag aan De 

Tinten, een vrijwilligersorganisatie die zich 

bezighoudt met de opvang van uitgeprocedeerde 

vluchtelingen en immigranten zonder perspectief, 

zonder inkomsten en zonder sociaal vangnet. Naar 

aanleiding van de coronacrisis worden ook 

voedselpakketten uitgedeeld en aan huis bezorgd in 

de armste wijken van Gent.  

 

  

 

Samen staan we sterker  

 

 

 

 

 

 

Advies ARGO over gender en corona 

Als lid van ARGO (Adviesraad Gender en 

Ontwikkeling) heeft Vrouwenraad meegewerkt aan 

een advies over gender en corona. 

Het advies is goed ontvangen door het kabinet van 

de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de 

Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen.  

 

 

 

 

 

Geen gevechtsvliegtuigen 

Vrouwenraad is lid van het platform 'geen 

gevechtsvliegtuigen' en ondertekende de oproep om 

de aankoop van 34 gevechtsvliegtuigen te 

schrappen en het vrijgekomen budget te investeren 

in de openbare gezondheidszorg.   
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Maak een PUNT. van seksueel geweld 

Het is op 12 mei 2020 één jaar geleden dat de stille 

mars plaatsvond ter herdenking van Julie Van Espen 

en alle slachtoffers van seksueel geweld in 

Antwerpen. De coronacrisis laat het dit jaar niet toe 

om op straat te komen, vandaar de online 

campagne #Bloomforchange. Vrouwenraad gaf 

input aan PUNT. vzw voor de beleidsnota met 10 

actiepunten voor de bestrijding van seksueel 

geweld. Onderteken de beleidsnota hier en maak 

een punt van seksueel geweld!   

 

 
 

 

  

 

Vrouwenraad in de pers  

 

 

 

• Op de Internationale Vrouwendag (8 maart) stapte Vrouwenraad mee in de 

Brusselse mars tegen ongelijkheid. Het Laatste Nieuws en De Standaard 

berichtten over de mars.  

• Op 10 maart verscheen op de onafhankelijke nieuwssite 

DeWereldMorgen.be een opiniestuk van onze voorzitster Magda De Meyer 
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waarin ze stelt dat vooral dames op leeftijd dupe dreigen te worden van de 

verblijfscontroles van de IGO.  

• Op 2 april riep Vrouwenraad in een open brief op om dringend een 

campagne te lanceren rond het noodnummer 1712. Magda De Meyer werd 

hieromtrent geïnterviewd door De Morgen. Ook in Het Laatste Nieuws kon je 

hierover lezen.  

• Op 11 april wijdde 'Het Journaal', net zoals Radio 1 en Radio 2 een item aan 

de campagnespot 'Hou familiaal geweld niet binnen vier muren - contacteer 

1712'.  

• Op 14 april verscheen in Het Belang van Limburg het artikel 'Slachtoffer van 

huiselijk geweld? Noem codewoord 'masker 19' in de apotheek', waarin 

Magda De Meyer aan het woord komt.  

• Vrouwenraad kaartte aan dat aanstaande moeders die door overmacht 

tijdelijk werkloos zijn, verplicht zwangerschapsverlof moeten opnemen en 

dit verlof niet kunnen opnemen na de bevalling. In dit artikel van De 

Morgen lees je er meer over.  

• Heel wat alleenstaande moeders komen in financiële moeilijkheden omdat 

hun ex-partner het onderhoudsgeld voor de kinderen niet of onvolledig 

betaalt door de coronacrisis. Vrouwenraad trok daarom aan de alarmbel. Je 

leest er meer over in dit artikel van De Morgen. 
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