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Naar aanleiding van de Internationale MannenDag op 19 november 2012 schenken we aandacht aan
de man. Deze mozaiekvoorstelling wil de uitdagingen van de hedendaagse man belichten en taboes
doorprikken. Zowel mannen als vrouwen komen aan het woord want werken aan gelijke kansen en
evenwaardigheid tussen mannen en vrouwen kan alleen als beide partijen samenwerken.
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Internationale Mannendag: onstaan, missie, jaarthema en acties in Vlaanderen
Tom Nys, vzw MannenWerk
Van een emancipatiebeleid voor vrouwen naar een beleid van gelijke kansen
voor mannen en vrouwen: cijfers en taboes.
Marijke Weewauters, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Uitdagingen voor het vaderschap in een veranderende samenleving
Olivier Vanhaelen, vzw Vaderinstituut
Je rechten in je relatie, een pleidooi voor mannen en vrouwen met oog
voor de schade van nefaste rolpatronen bij een relatiebreuk
Liliane Versluys, advocate en auteur van o.m. “Je rechten in je relatie”
Blik op de toekomst en de rol van het onderwijs.
Wouter Kersbergen, leraar en auteur van o.m. “het Foute Mannenboek”

P ro g r a m m a

Wie weet dat 19 november de Internationale Mannendag (IMD) is? Wie weet hoe deze dag is ontstaan
en wat de bedoeling is? Wie weet dat mannen veel meer kans hebben om sneller dood te gaan dan
vrouwen door arbeidsongevallen, verkeersongelukken of zelfdoding. Wie weet dat ook 11 % van de
mannen slachtoffer is van partnergeweld maar dat het een taboe is om daarmee naar buiten te komen?
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Aansluitend receptie voor wie zich inschrijft tegen 12 november 2012
bij wivina.vandersteen@vlaamsbrabant.be, tel. 016-26 73 94.
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Extra informatie: dienst diversiteit en gelijke kansen, tel 016-26 73 94, gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

Extra informatie: dienst diversiteit en gelijke kansen, tel 016-26 73 94, gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

Personen met een handicap kunnen beroep doen op volgende dienstverlening: aangepast
vervoer, ringleiding, tolk Vlaamse gebarentaal. Dit kan enkel op aanvraag bij Linda Rottiers ten
laatste tegen 5 november 2012 per mail linda.rottiers@vlaamsbrabant.be, tel 016-26 73 86.
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