Openingscolloquium

van de Veertiendaagse van de Gelijke
Kansen en de Diversiteit
Colloquium gemodereerd door Christophe DEBORSU,
journalist voor het RTBF-journaal
Naar aanleiding van de officiële lancering van de tweede editie van
de Veertiendaagse van de Gelijke Kansen en de Diversiteit, nodigt
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bruno De Lille, je graag uit voor
een uitwisselingsvoormiddag. Centrale thema’s zijn de gelijkheid
tussen vrouwen en mannen, etnisch-culturele diversiteit, de strijd tegen
homofobie, lesbofobie of transfobie en rechten voor personen met een
handicap. Niet alleen experts op het vlak van gelijke kansen en diversiteit
komen hierbij aan het woord, maar ook getuigen die zelf deelnamen aan
verschillende projecten. Achteraf kunnen de deelnemers nog napraten
bij een hapje en een drankje.
Bedoeling is om op een dynamische manier vernieuwende projecten
voor te stellen, die inspirerend kunnen zijn voor zowel beleidsmakers en
professionals die met jongeren werken als voor de jongeren zelf die zich
willen inzetten voor een inclusieve en gelijke Brusselse samenleving.
Dit colloquium vindt plaats op woensdag 9 november van 09u00
tot 12u30 in culturenhuis Flagey te Elsene, in een wijk die symbool
staat voor de Brusselse diversiteit.

09u00-09u30

Onthaal

09u30-10u00

Inleiding
Bruno DE LILLE, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
Filmprojectie: balans van de Veertiendaagse van de Diversiteit 2010
Siham BIHI, styliste van de kledingcollectie voor vrouwen “Malouka”
BEN HAMIDOU, acteur
(o.a. Les Barons, Gembloux, Sainte Fatima de Molem)

10u00-11u00

Thema 1: Jongeren en seksuele geaardheid
Catherine GOUFFAU, coördinatrice van de v.z.w. Merhaba
Saïd AL NASSER, verantwoordelijke vrijwilligerswerk
van de v.z.w. Merhaba
Thema 2: Jongeren en gender
Marie LEDENT, coördinatrice Affaires de Femmes,
Femmes d’Affaires, v.z.w. Crédal
Lucette de VIRON, ontwerpster van LulluLibertate

11u00-11u15

Koffiepauze

11u15-12u15

Thema 3: Jongeren en handicap
Greet VANDEWYNCKELE, pedadogisch consulente
van de Vereniging Personen met een Handicap (VFG)
Nadia HADAD, verantwoordelijke vrijwilligerswerk Platform
Handicap en Ontwikkelingssamenwerking (PHOS)
Létitia LARANGÉ, studente sociaal-cultureel werk
en deelneemster aan het dansproject van VFG/PHOS
Thema 4: Jongeren en etnisch-culturele diversiteit
Bleri LLESHI, filosoof en documentairemaker
Stella KOZYREVA, studente maatschappelijk werk

12u15-12u30

Slot
Christophe DEBORSU, moderator

12u30-14u00

Lunch

Info: www.gelijkekansenbrussel.be
www.facebook.com/quinzaine.veertiendaagse
Inschrijvingen: info@14daagsequinzaine2011.be
Adres: Culturenhuis Flagey, Studio 5, Heilig-Kruisplein, 1050 Elsene
Openbaar vervoer: TRAM: 81, 83 - BUS: 38, 59, 60, 71 - Halte:
Flageyplein - www.mivb.be - Villo: Villostation aan het Flageyplein Parking: Parking Flagey onder het Flageyplein - Standplaats voor
fietsen, scooters en motors op het Heilig-Kruisplein
Toegankelijkheid: toegang voor personen met beperkte mobiliteit
via het Heilig-Kruisplein (ticketverkooppunt Flagey)
Kinderopvang: er is kinderopvang voorzien. Graag het aantal
kinderen en hun leeftijd vermelden bij je inschrijving.

Tolken: er is simultaan tolken van het Nederlands naar het Frans en van het Frans
naar het Nederlands voorzien.

