Gent steunt Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid
en solidariteit. Ook in Gent gaat deze dag niet onopgemerkt voorbij. De Centrale
wordt helemaal overgenomen door vrouwen: in workshops, in restaurant ENTR én
op het podium tonen vrouwen welke talenten zij hebben ‘after work’.

Vrouwen nemen De Centrale over op 'Women After Work'
Op donderdag 8 maart 2018 brengt De Centrale hulde aan alle vrouwen die zich ‘na hun
uren’ engageren voor hun omgeving en de wereld. Het is niet zomaar een After Work
Event. Maar liefst zeventien organisaties zetten zich in voor deze editie van
Internationale Vrouwendag, van piepkleine verenigingen tot heel grote bewegingen. De
strijd voor gendergelijkheid zit in de 21ste eeuw op een nieuw elan: enorm veel vrouwen
en mannen engageren zich na hun uren voor gendergelijkheid. Het komt van onderuit,
recht uit de buik van de superdiverse samenleving, vanuit een gevoel van solidariteit dat
grenzen- én genderoverschrijdend is.

'Ik denk dat veel mensen zich niet bewust zijn van de kracht van die nieuwe
bewegingen. Women After Work is de ideale gelegenheid om die te ontdekken en
kennis te maken met de activistes van nu.'
— Tina De Gendt, coördinator van Women After Work

'De Stad Gent heeft oog voor gendergelijkheid. Ook op het werk. Met 58%
vrouwen binnen het midden en hoger kader is bij de Stad Gent geen sprake van
een glazen plafond. Tot en met de hoogte ambtenaar: sinds april 2017 wordt de
administratie geleid door een jonge en gedreven vrouw.'
— Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen

Programma
16 tot 18 uur: workshops
18 tot 20 uur: ENTR take-over
20 tot 22 uur: vrouwen op het podium: A SPECIAL BLEND 'A lot can happen over Chai'
Organisatie
Women After Work is een samenwerking van De Centrale, Ella vzw, FMV, FZO-VL,
Hermes, KVLV, Merhaba, Nakhla, Neapolis, Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender
(UGent), Univers’elle, Viejoteca, VOEM, Zij-Kant en Vormingplus Gent-Eeklo.

Ook Universiteit Gent steunt Vrouwendag
Ook dankzij studentenorganisaties en de beleidscel Gender en Diversiteit van de
Universiteit Gent bruist Gent tijdens Vrouwendag, met op het programma:
Middaglezing ‘Gevoelig voor verschil’ van 12.30 uur tot 14 uur. De Vlaamse ombudsvrouw
komt vertellen over gendersensitiviteit (Raadzaal Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000
Gent)
Women’s Strike om 15.27 uur. De starttijd symboliseert de pay-gap tussen mannen en
vrouwen. Een open mic met koffie en cake aan het Rectoraat (Sint Pietersnieuwstraat 25,
9000 Gent)
Informatie
Zohra Boucharafat, De Centrale, gsm 0488 36 23 90
Laurens Teerlinck, Kabinet schepen Resul Tapmaz, gsm 0484 68 12 59, e-mail
laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd
De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent

OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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