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Catherine Moureaux, Voorzitter van de Raad ;
Françoise Schepmans, Abdellah Achaoui, Amet Gjanaj, Jef Van Damme, Olivier Mahy, Houria Ouberri,
Khadija Zamouri, Jamel Azaoum, Georges Van Leeckwyck, Schepenen ;
Jamal Ikazban, Paulette Piquard, Ahmed El Khannouss, Michel Eylenbosch, Danielle Evraud, Dirk De
Block, Michaël Vossaert, Ann Gilles-Goris, Leonidas Papadiz, Karim Majoros, Hassan Ouassari,
Hicham Chakir, Carine Liekendael, Mohamed Daif, Saliha Raiss, Yassine Akki, Mohamed El Bouazzati,
Rachid Mahdaoui, Leila AGIC, Luc Vancauwenberge, Laetitia KALIMBIRIRO NSIMIRE, Mohamed
Amine Akrouh, Joke Vandenbempt, Pascal Paul Duquesne, Rajae Maouane, Théophile Emile Taelemans,
Didier Fabien Willy Milis, Emre Sumlu, Gemeenteraadsleden ;
Jacques De Winne, Gemeentesecretaris.

 
Tania Dekens, Hind Addi, Khalil Boufraquech, Mohammed EL BOUZIDI, Laurent Mutambayi, Maria
Gloria Garcia-Fernandez, Abdallah Kanfaoui, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 16.10.19

#Onderwerp : Gemeentelijk secretariaat - Motie ingediend door Mevrouw Leila Agic, Mevrouw Gloria
Garcia Fernandez, Mevrouw Rajae Maouane, Mevrouw Joke Vandenbempt, Mijnheer Ahmed El
Khannouss en Mijnheer Michael Vossaert, over de inzet van Molenbeek om geweld tegen vrouwen te
bestrijden en vrouwenmoorden te erkennen.#

Openbare zitting

Algemene organisatie

DE RAAD,
 
België heeft het Verdrag van de Raad van Europa inzake de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen
en huiselijk geweld van de Raad van Europa, bekend als het Verdrag van Istanbul, ondertekend ;
Overwegende dat de gemeente Sint-Jans-Molenbeek moet deelnemen aan de toepassing van het Verdrag van
Istanbul ;
Overwegende dat het Verdrag van Istanbul geweld tegen vrouwen definieert als een schending van de
mensenrechten en discriminatie op grond van geslacht ;
Aangezien geweld tegen vrouwen en meisjes vandaag de dag volgens de VN "een van de meest wijdverbreide,
aanhoudende en verwoestende schendingen van de mensenrechten in de wereld" is ;
In 2018 werden meer dan 9.000 oproepen behandeld door het platform "Luisteren naar huiselijk geweld" ;
Aangezien veel gevallen van geweld niet in de statistieken zijn opgenomen omdat er geen klachten zijn ;
Aangezien er volgens een volkstelling 19 vrouwenmoorden gepleegd zijn in België voor het lopende jaar ;
Gezien het feit dat er nog steeds geen officiële telling van de vrouwenmoorden in België is ;
Gezien het feit dat vrouwen nog steeds een juridisch kwetsbare categorie zijn ;
Overwegende dat vrouwenmoord nog steeds niet wordt erkend in het Belgische Wetboek van Strafrecht, ondanks
herhaalde verzoeken van verenigingen die geweld tegen vrouwen bestrijden ;
Gezien het feit dat vrouwenmoord erkend wordt in 18 Latijns-Amerikaanse landen ;
Overwegende dat vrouwenmoord gedefinieerd wordt als: "de moord op een of meerderevrouwen of meisjes
vanwege hun status als vrouw" ;
Gezien het feit dat de huidige meerderheid besloten heeft om de genderdimensie in alle gemeentelijke
beleidsmaatregelen te integreren ;
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Aangezien Sint-Jans-Molenbeek voor het eerst in zijn geschiedenis een wethouder voor vrouwenrechten heeft ;
Gezien het feit dat 25 november de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen is ;
Overwegende dat Molenbeek sinds 2018 deelneemt aan de sensibiliseringscampagne voor geweld tegen vrouwen:
Witte Lint ;
Overwegende dat op de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen een krachtig signaal
moet worden gegeven ;
 
BESLIST:
 
Artikel 1 :
Om aan het college te vragen:

een pionier te worden in de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen ;

aan de gemeenteraad een plan voor te leggen voor de uitvoering van het Verdrag van Istanbul op
gemeentelijk niveau ;

opleidingen op te zetten voor vredeshandhavers en voor MOVE-opleiders, om hen bewust te maken en
te trainen over het onderwerp en over straatpesterijen. Op lange termijn het bewustzijn van pesterijen bij al
onze gemeentemedewerkers te vergroten ;

om op 25 november de gemeentelijke vlag symbolisch te laten zakken tot halve mast ter nagedachtenis
aan de vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van vrouwenmoorden in België en de rest van de wereld
;

de ruimte van een muur, op een symbolische plaats in Molenbeek, op te dragen aan de gezichten van
vrouwen die zijn overleden als gevolg van huiselijk geweld, om hen uit de anonimiteit te halen ;

om te werken aan jumelages met steden die het geweld tegen vrouwen aanzienlijk hebben verminderd ;

te verzoeken aan de scholen zich in het kader van de preventie van het emotionele en seksuele leven in te
zetten om de bewustwording van het probleem van geweld tegen vrouwen te vergroten ;

bevordering reizende tentoonstellingen te bevorderen in culturele plaatsen, scholen, administraties,
gebieden met veel verkeer, zoals de tentoonstelling in het GCM over de kleding van vrouwen die het
slachtoffer zijn van verkrachting.

Artikel 2 :

Verzoekt de burgemeester, lid van het Politiecollege, en de Gemeenteraadsleden die ook
Politieraadsleden zijn, te werken aan de toepassing van de Conventie van Istanbul in onze politieruimte.

Artikel 3:

Verzoekt alle relevante bestuursniveaus om vooruitgang te boeken bij de uitvoering van het Verdrag van
Istanbul;

roept het federale parlement op om snel een ambitieus juridisch arsenaal aan te nemen om geweld tegen
vrouwen te bestrijden en vrouwenmoorden in het wetboek van strafrecht te erkennen;

roept de federale regering op om te zorgen voor de duurzaamheid en de uitbreiding van
multidisciplinaire centra voor vrouwelijke slachtoffers van geweld om aan de behoeften te voldoen.

 
De gemeenteraad verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen deze motie te doen toekomen aan het
federaal Parlement, het gewestelijk Parlement van Brussel, het Vlaams parlement, het parlement van de Federatie
Wallonië-Brussel, de eerste Minister, de Minister van Justitie, de Minister-president van Brussel, de Brusselse
staatssecretaris van Gelijke Kansen, de Minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel, de Minister van de
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Rechten van vrouwen, de College en Politieraad van de zone Brussel-West.

38 stemmers : 38 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Jacques De Winne  

De Voorzitter van de Raad,  
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 30 oktober 2019

Voor de Gemeentesecretaris,
De afgevaardigde Ambtenaar,

Gilbert Hildgen  

De Burgemeester,

Catherine Moureaux
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