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Informatie ▪ Actualiteit
#kinderentoegelaten - Oproep tot getuigenissen!
Ouderschapsdiscriminatie op de werkvloer bestaat, soms uitgesproken, soms op een
geraffineerde of verborgen manier. Amazone wil sensibiliseren rond het onderwerp en
zoekt daarvoor getuigen. Om deze actie te organiseren hebben (...) Lees meer

Activiteiten Internationale Vrouwendag 2016
Volgens de website van de VN : "De Internationale Vrouwendag is een moment om na te
denken over de geboekte vooruitgang en om verandering te vragen. Tevens is het ook
een dag om daden van moed en vastberadenheid van gewone (...) Lees meer

Activiteitenkalender maart 2016
Conferenties, debatten, vormingen, workshops, culturele avonden…: allerlei
bijeenkomsten die de gelijkheid v/m bevorderen en die je zin geven om een avondje weg
te gaan ! De agenda van Amazone bevat verschillende activiteiten van (...) Lees meer

Hozier vraagt wereldwijd aandacht voor familiaal geweld
Hozier vraagt met zijn nieuwe single en clip wereldwijd aandacht voor familiaal geweld.
De opbrengst van de single zal in België geschonken worden aan vzw Zijn - Beweging
tegen Geweld. ’Cherry Wine’, het nummer in kwestie, werd (...) Lees meer
Conferentie Gabrielle Petit en 100 jaar vrouwenrechten - 8 maart 2016 in het
Brussels Parlement
In het kader van de Internationale Vrouwendag en de herdenking van de 100ste
verjaardag van de executie van de verzetsstrijdster Gabrielle Petit, hebben Charles
Picqué, Voorzitter, Fouad Ahidar, Eerste Ondervoorzitter en de leden (...) Lees meer
8 aangiftes van verkrachting per dag
Alle cijfers over seksueel geweld in ons land staan voor het eerst naast elkaar opgelijst.
Een schokkende bundel, op initiatief van de Vrouwenraad en Wij Spreken Voor Onszelf.
Enkele cijfers 8 aangiftes van verkrachting per dag In 3 op de 4 (...) Lees meer

11 februari: de eerste internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap
In november 2015 besliste de Algemene Vergadering (AV) van de Verenigde Naties om
11 februari uit te roepen tot de "International Day of Women and Girls in Science" [1]. De
AV roept VN-organen en VN-lidstaten op om aandacht te (...) Lees meer

6 februari: Internationale dag tegen vrouwenbesnijdenis
Het thema voor 2016 is “het bereiken van de nieuwe Globale Doelstellingen door middel
van het elimineren van vrouwelijke genitale verminking tegen 2030.” Vrouwelijke genitale
verminking, wat is het ? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (...) Lees meer

Et toi, t’es casé-e ? Een sensibiliseringscampagne rond homophobie en
transphobie gericht naar jongeren
In Franstalig België loopt momenteel de campagne ’Et toi, ’t’es casé-e ?’ (’En jij, ben jij
ingepakt?’). Deze campagne wil jongeren tussen de 12 en 25 jaar sensibiliseren rond
genderclichés, hokjesmentaliteit en normatief denken. De campagne (...) Lees meer
Transfeministisch activisme: samen sterk!
Op 16 december 2015 vond, in samenwerking met Sophia, de tweede editie van de
halfjaarlijkse ontmoeting plaats. Deze wordt georganiseerd voor de organisaties in het
Amazonehuis, om bruggen te bouwen tussen de verenigingen (...) Lees meer

Acties ▪ Projecten
Aandacht voor gendergelijkheid kleurt de ruimtelijke ordening
In opvolging van zijn verkennende literatuurstudie belicht het Documentatiecentrum
Genderbeleid elke maand een aspect van het thema gender en openbare ruimte. In
Toronto (Canada) wist men vrouwen te mobiliseren om een ongezien (...) Lees meer
Gendergevoelige mobiliteit: aanbevelingen, rapportering in de verschillende
studies
In het afsluitend hoofdstuk van dit verkennend rapport stellen wij een lijst op van de
aanbevelingen die in de verschillende literatuuronderzoeken en studierapporten werden
geformuleerd ten aanzien van een gendergevoelige mobiliteit. (...) Lees meer
Het project in een notendop: Wanneer Madou ‘Ma Douce’ wordt…
Amazone stelt samen met haar twee partners - de Maatschappij voor het
Intercommunaal Vervoer te Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - het
resultaat voor van een project rond vrouwen & openbare ruimte en (...) Lees meer

Lunchcafé ▪ Congrescentrum
Tentoonstelling - Feministisch Boudoir
Niet zonder trots lanceert Amazone ter gelegenheid van haar 20ste verjaardag haar
nieuw tentoonstellingsconcept Art’mazone, met het Feministisch Boudoir, een
tentoonstelling van het werk van vijf bekende Belgische (...) Lees meer

Herfst en Wintermenu’s
Zin in één van onze menu’s met een voorgerecht, hoofdgerecht en/of een dessert ? Het
Amazone Restaurant raadt u een van onze formules aan. Wij bieden u ook onze à la
carte gerechten en onze dagschotels. Lees meer

Onze vergaderzaal
De grote conferentiezaal, die plaats biedt aan maar liefst 100 personen, beschikt over
drie professionele tolkencabines en projectiemateriaal. Lees meer

Diensten ▪ Empowerment
Deadline: 15/03 - Stafmedewerker, domein Gelijke Kansen
Het Departement Universiteit & Samenleving van de Universiteit Antwerpen zoekt een
voltijds Stafmedewerker, domein Gelijke Kansen voor een vervanging (...) Lees meer

27/2: European March for the Refugees Rights: oproep voor stewards
DRINGEND! OPROEP VOOR STEWARDS!! We zoeken nog stewards voor de mars.
Een briefing met de politie zal om 13 uur op het plein voor het Noordstation plaatsvinden.
Kunt u ons helpen? Stuur een bericht naar Isabel op het adres (...) Lees meer
The European Institute for Gender Equality (EIGE) is hiring
The European Institute for Gender Equality (EIGE) is looking for an Administrative Agent
- Online Communications. Career opportunity : Contract Agents, REF. NUMBER :
EIGE/2016/CA/02/FG3, GRADE : FG III, CLOSING DATE : 29 February 2016, 13:00
Europe/Vilnius (...) Lees meer

Deadline: 28/2/2016: PAG-ASA heeft een vacature voor adjunct directeur v/m
PAG-ASA heeft een vacature voor : adjunct-directeur (interne zaken) V/M contract van
onbepaalde duur – voltijds. (...) Lees meer

Deadline 9/3/2016: Breng een genderaspect in "Hallo politici"
Wil je de strategie van gender mainstreaming werkelijk in de praktijk brengen en ben je
er van overtuigd dat er een een genderaspect moet meegenomen worden in elke
discussie ? , neem dan deel aan “Spreek eens af met een politicus”. (...) Lees meer

25/3: Socius organiseert "Infosessie Europese subsidieprogramma’s"
Socius nodigt je uit om kennis te maken met de Europese subsidieprogramma’s ‘Creatief
Europa’ en ‘Europa voor de burger’. ‘Creatief Europa’ is een programma dat de culturele
en creatieve samenwerking in Europa ondersteunt en subsidieert. (...) Lees meer

Deadline 25/3/2016: KVLV zoekt eindredacteur voor ’Vrouwen met Vaart’
KVLV zoekt eindredacteur voor ’Vrouwen met Vaart’. Hier is de Taakomschrijving : Je
hebt de eindverantwoordelijkheid in het productieproces van het magazine Vrouwen met
vaart : Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke planning van (...) Lees meer
Deadline 15/3/2016: Call for paper: Teaching with Feminist Politics of
Responsibility in Times of Crisis
ATGENDER is de Europese vereniging voor genderonderzoek, -onderwijs en documentatie en staat open voor academici, activisten en instellingen uit het domein van
gender- en vrouwenstudies, feministisch onderzoek, (...) Lees meer
WORD LID VAN AMAZONE
Wilt U onze organisatie ondersteunen en lid worden van Amazone? Dat kan zeer
gemakkelijk! We bieden u twee formules: VIP lid vanaf een bedrag van minimum € 50;
Lid vanaf een bedrag van minimum € 20. Amazone ondersteunen, (...) Lees meer
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