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Voorstel van motie betreffende de steun aan de vrouwenstaking van 08 maart

(ingediend door PTB*PVDA)
 
 
De Gemeenteraad,
 
Overwegende dat vrouwen, ondanks de verkondigde gelijkheid tussen vrouw en man, nog steeds te maken
hebben met talrijke moeilijkheden en vormen van discriminatie;
 
Overwegende dat vrouwen over het algemeen iedere dag meerdere dagtaken op zich moeten nemen: een
werkdag waar ze steeds flexibeler en beschikbaarder moeten zijn, het leeuwendeel van de huishoudelijke
taken alsook de zorg voor de kinderen en ouderen in hun familie;
 
Overwegende dat vrouwen in het bijzonder aan het hoofd staan van 80% van de eenoudergezinnen;
 
Overwegende dat vrouwen nog steeds economisch kwetsbaarder zijn dan mannen. Ze moeten genoegen
nemen met vaak niet vrijwillig deeltijdse banen en het verschil in wedde tussen mannen en vrouwen bedraagt
nog steeds 20%. Dat de overgrote meerderheid van de vrouwen bijgevolg een lager pensioen heeft dan de
mannen: 59% ervan bevindt zich onder de armoedegrens. Dat vrouwen bovendien regelmatig het slachtoffer
zijn van discriminatie bij de toegang tot werk. Deze situatie stelt de vrouwen niet in staat economisch
zelfstandig te zijn, noch om zich voor het openbare, artistieke of sportieve leven, dat de zelfontplooiing
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stimuleert, in te zetten;
 
Overwegende dat vrouwen de meerderheid van de slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld
uitmaken: 1 vrouw op 3 is het slachtoffer van geweld vanwege haar partner of een gezinslid, 1 op 4 is al
gedwongen geweest om een seksuele betrekking te hebben met haar partner. Evenzeer maken vrouwen in de
openbare ruimte helaas nog al te vaak het voorwerp uit van zowel seksistische opmerkingen als geweld of
seksuele intimidatie;
 
Overwegende dat de vrouwen zich niet laten doen en dat er zich in veel landen feministische bewegingen
ontwikkelen om een daadwerkelijke gelijkheid op te eisen. Zo heeft een algemene staking in Spanje in 2018
5 à 6 miljoen vrouwen bijeengebracht.  In Indië hebben 5 miljoen vrouwen in januari jl. een gigantische
mensenketting gevormd om hun rechten te verdedigen tegen de oppositie van religieuze conservatieven.
Ook in België mobiliseren vrouwen zich om de strijd aan te gaan tegen het geweld tegen vrouwen en meer
openbare diensten, degelijke pensioenen en de beëindiging van de discriminatie te eisen;
 
Overwegende dat er een oproep werd gelanceerd voor een staking op 8 maart a.s. en deze alle vrouwen ertoe
uitnodigt hun activiteiten te staken teneinde de maatschappij een krachtige boodschap te sturen: “zonder
vrouwen staat de wereld stil”. Dat deze oproep gesteund wordt door meerdere vakbondscentrales, die een
stakingsaanzegging hebben ingediend;
 
Overwegende dat het gemeentelijke niveau de mogelijkheid heeft de oproep tot actie op 8 maart bekend te
maken en te steunen;
 
Overwegende dat het gemeentelijke niveau over rechtstreekse hefbomen beschikt om tegemoet te komen aan
de dringende en concrete noden van de vrouwen;
 
Overwegende dat het aantal beschikbare plaatsen in kinderdagverblijven op het grondgebied van de
gemeente dringend moet worden verhoogd. Zolang er onvoldoende beschikbare plaatsen zijn en deze
financieel niet toegankelijk zijn, is het een illusie te denken dat vrouwen echt kunnen beslissen een
beroepsactiviteit te overwegen, en zeker gedurende de eerste levensjaren van hun kinderen. De gevolgen
laten zich dan gedurende hun hele leven voelen, in de vorm van zowel moeilijkheden bij het vinden van
werk nadien als de verplichting deeltijdse banen te aanvaarden en dus genoegen te nemen met een slecht
pensioen;
 
Overwegende dat Vorst in 2018 1 plaats per 3,5 kind jonger dan 3 jaar telt. Dit is onvoldoende en Vorst moet
op dit vlak vaste verbintenissen aangaan om zoveel mogelijk kinderen een plaats in een openbaar
kinderdagverblijf dicht bij huis te bieden;
 
Overwegende dat de gemeente tevens concreet kan optreden bij de hulp aan vrouwen die het slachtoffer zijn
van geweld door de oprichting van een noodhulp- en opvangplek voor vrouwen die het slachtoffer zijn van
intrafamiliaal geweld. De meeste daden van geweld vinden immers binnen het gezin plaats en de vrouwen
die daar het slachtoffer van zijn en hier trachten aan te ontsnappen, hebben te kampen met veel obstakels op
het vlak van huisvesting, in het bijzonder de kwetsbaarsten onder hen. Op dit ogenblik is er in veel
gemeenten, waaronder Vorst, een tekort aan dergelijke noodopvangplekken;
 
Vraagt het College:
 

de oproep tot staking van het Collectief 8 Maart bekend te maken en de stakende werk(st)ers van de
Gemeente tijdens deze gelegenheid te steunen;

tegen het einde van de gemeentelijke legislatuur meer toegankelijke plaatsen in gemeentelijke

• 

• 
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openbare kinderdagverblijven te creëren, teneinde te streven naar een dekkingsgraad van 50%;

een nieuwe noodopvangplek op te richten in een gebouw dat beheerd wordt door de gemeentelijke
regie om het mogelijk maken vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld op te vangen;

een audit van het gemeentepersoneel uit te voeren teneinde per dienst het soort tewerkstelling en
uren die vrouwen uitoefenen vast stellen.

 

34 stemmers : 23 positieve stemmen, 11 negatieve stemmen.

Vanwege het College :
De Secretaris,

Betty Moens  

De Burgemeester,

Stéphane Roberti
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