V ROUWEN
HEBBEN
RECHTEN

EEN VEELZIJDIGE
THEMA-AVOND OVER
VROUWENRECHTEN ANNO 2022
Met als centrale gast Jean-Jacques Amy,
laureaat van de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2021
Livegebeuren gevolgd door feestelijke receptie

NEMEN DEEL AAN HET PROGRAMMA
(SPREKERS, PANELLEDEN,
PERFORMERS, GETUIGEN)
Jean-Jacques Amy, Yousra Benfquih, Kim
De Weerdt, Edgard Eeckman, Evie Lootens,
Liesbet Stevens, Ans Vroom, Afghaanse
getuigen
MODERATOR
Heleen Debruyne

CAMPUS JETTE VRIJE
UNIVERSITEIT BRUSSEL

Laarbeeklaan 101, 1090 Jette
Auditorium Piet Bouwer (Gebouw A)

DINSDAG 21 JUNI 2022

van 19.30 uur tot 22.15 uur,
gevold door receptie
(onthaal vanaf 19.00 uur)

Op 21 juni 2021 werd de tweejaarlijkse Prijs
Vrijzinnig Humanisme uitgereikt aan prof.
em. Jean-Jacques Amy, voor zijn grote en levenslange inzet voor de rechten van de vrouw
(en mensenrechten in het algemeen) en de
depenalisering van abortus. Omwille van de
toen geldende coronamaatregelen gebeurde
de uitreiking zonder publiek en werd ze als
film online uitgezonden via de website van het
Humanistisch Verbond
(www.humanistischverbond.be).
Precies één jaar later (en na een uitgestelde
eerdere poging), op dinsdag 21 juni 2022, zetten we de laureaat nog een keer in levende
lijve in de bloemetjes, met een thema-avond
specifiek gewijd aan diverse aspecten van de
nog altijd bijzonder actuele problematiek van
de rechten van de vrouw. De avond wordt ingevuld met een aantal dynamische korte pitch
talks (aangevuld door getuigenissen) door
diverse sprekers, en wordt afgesloten met een
korte performance en een receptie.
Tijdens de receptie is er nog gelegenheid tot
aankoop van boeken en van de mooie zeefdruk
Vijf continenten, vijf lachende vrouwen, door
Ulrike Bolenz. De aanwezigen ontvangen ook
een exemplaar van de bijzondere editie van Het
Vrije Woord, gewijd aan de Prijs voor prof. Amy.

PROGRAMMA
19.00 UUR

Onthaal

19.30 UUR
Welkom door Mario Van Essche,
voorzitter Humanistisch Verbond
19.40-21.00 UUR Pitch talks, door Jean-Jacques
Amy, Yousra Benfquih, Kim De Weerdt, Edgard
Eeckman, Evie Lootens, Liesbet Stevens, Ans Vroom
21.00-21.20 UUR Koffiepauze
21.20-22.00 UUR Gespreksronde gemodereerd
door Heleen Debruyne
22.00-22.15 UUR Afsluiting door Yousra Benfquih,
met spoken word/gedichten
22.15 UUR
en verkoopstand

Receptie en informatie-

INHOUD PITCH TALKS
EN BIO SPREKERS
» JEAN-JACQUES AMY

Geweldplegingen op vrouwen anno 2021:
casuïstiek
Jean-Jacques Amy is professor
emeritus aan de Vrij Universiteit
Brussel en voormalig diensthoofd aan
het UZ Brussel.

» YOUSRA BENFQUIH

Fictief interview met de overleden
sociologe en moslimfeministe Fatima
Mernissi. Mernissi was een Marokkaanse
feministische sociologe die zich inzette
voor gelijkberechtiging van man en vrouw
Yousra Benfquih is
mensenrechtenjuriste en doctor in
de rechten (Universiteit Antwerpen).
Daarnaast is ze ook een getalenteerd
en gelauwerd schrijfster en ‘spoken
word’ artieste.

» HELEEN DEBRUYNE

Modereert het panelgesprek
Heleen Debruyne studeerde geschiedenis en journalistiek. Ze werkt bij
Radio Klara, schrijft voor o.a. deBuren
over kunst en cultuur en is auteur. Zopas verscheen haar nieuwe roman De
huisvriend, geïnspireerd door brieven
en dagboeken van haar grootouders.

» KIM DE WEERDT

Waarom is er nood aan de Vrouwenraad
en aan een hedendaags intersectioneel en
inclusief feminisme?
Kim De Weerdt is directeur van de
Vrouwenraad, een koepelorganisatie
voor gelijke kansen m/v/x. Ze werkte
voor verschillende beeldende kunstenorganisaties en was actief als
directeur bij de academie Beeld te
Hoboken, en als coördinerend directeur beeld bij de stedelijke academies
Antwerpen. Momenteel zit ze in de
raad van bestuur van het M HKA.

» EDGARD EECKMAN

Het moet anders, en dat is geen vrije keuze!
‘We zullen het samen moeten doen, of we
gaan samen naar de knoppen’, zingt Jules
De Corte. Samen = gedeelde controle,
gedeelde verantwoordelijkheid, wederzijds
respect. En dat is geen vrije keuze!
Edgard Eeckman is doctor in de
communicatiewetenschappen en is
wetenschappelijk medewerker van
de VUB-onderzoeksgroep over media,
cultuur en politiek ECHO. Zijn doctoraat behandelde patient empowerment. Hij is communicatiemanager
van het UZ Brussel en voorzitter van
de vzw Patient Empowerment.

» EVIE LOOTENS

De situatie van de vrouwen onder het
bewind van de Taliban, 20 jaar geleden en
nu; en de vele uitdagingen die het land in
tussentijd had en de werking van ‘Moeders
voor Vrede’.
Evie Lootens is coördinator bij
Moeders voor Vrede (opgericht door
Jennie Vanlerberghe), een organisatie
die zich inzet voor vrouwenrechten in
conflictgebieden. Evie is vergezeld van
twee Afghaanse medewerksters.

» LIESBET STEVENS

In deze lezing gaat professor Stevens in
op seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Seksueel geweld is een hot topic dat bij
vele mensen, vrouwen én mannen, woede,
verontwaardiging, angst en verwarring
oproept.
Liesbet Stevens doceert seksueel
strafrecht aan de KU Leuven, is
adjunct-directeur van het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen en auteur van het boek Hoe
legaal te flirten?

» ANS VROOM

De veranderende rol van de vrouw
doorheen de afgelopen generaties n.a.v. de
semi-autobiografische roman Moederziel.
Ans Vroom is auteur en journaliste, ze
startte haar carrière als dramaturge
in het theater. Als alleenstaande
moeder focust ze in haar werk vaak
op de positie van de vrouw in onze
maatschappij.

INFO EN
INSCHRIJVINGEN
TOEGANG GRATIS. Inschrijven (verplicht)
via deze link. Inschrijven kan tot
uiterlijk 16 juni.

Meer info:
secretariaat@humanistischverbond.be,
T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren),
www.humanistischverbond.be
Met het oog op de catering vragen we u
om alleen in te schrijven als u effectief
deelneemt aan dit evenement (of ons
te verwittigen mocht u na inschrijving
toch niet aanwezig kunnen zijn).
Parkeren kan op de parking van
Campus Jette, Vrije Universiteit
Brussel.

Lees meer over het favoriete
vrijdenkende boek van prof.
Jean-Jacques Amy en luister
naar de podcast daarover via
deze link.

Een Een organisatie van het Humanistisch Verbond en het Humanistisch Verbond Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In samenwerking met Mensen & Wetenschap,
OSB, Vrije Universiteit Brussel, UZ Brussel, Vrije Universiteit Brussel, huisvandeMens Brussel, Luna, Vrouwenraad, Moeders voor vrede. Met de steun van de
Instelling Morele Dienstverlening Brussel.

