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Informatie ▪ Actualiteit
Activiteitenkalender oktober - november 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
vrouwenorganisaties (...) Lees meer
EIGE lanceert een "Gender mainstreaming platform"
"Gender mainstreaming" of het integreren van een genderperspectief in
beleidsmaatregelen is sinds meer dan 20 jaar de "officiële" Europese strategie om meer
gendergelijkheid te verwezenlijken in de Europese Unie. En (...) Lees meer

Genderperspectief siert Brusselse begroting
Op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets past het
Brussels Gewest in de toekomst gender budgeting [4] [5] toe bij de opmaak van de
budgetten. Dit betekent dat bij keuzes in de begroting de impact op de (...) Lees meer
Het najaar van het Amazonehuis: niet te missen activiteiten en projecten!
Op 17 juni vond de tweejaarlijkse bewonersontmoeting van het Amazonehuis plaats. In
een gemoedelijke sfeer stelden de organisaties hun agenda voor het najaar van 2016
voor en wisselden ze nieuwtjes uit. Tevens het ideale moment om de banden aan
te (...) Lees meer
Festival van de Vrijheid 2016
Deze herfst komen verdedigers van de mensenrechten, aanzetters tot nadenken,
liefhebbers van ondermijning, veelzijdige duizendpoten en uitvinders van al wat mogelijk
is, samen op het Festival van de Vrijheid. Het Festival stelt tal van documentaires,
debatten, spektakels, tentoonstellingen en concerten voor. Alle vormen van expressie
eigen aan hun tijdperk, gekenmerkt door een kritische houding, geïnspireerd door het
streven naar een rechtvaardigere wereld komen samen in de befaamde (...) Lees meer
Alter Egales: een nieuwe website en 31 projecten om stereotypen te doorbreken
De vele feministische organisaties die dagdagelijks in de weer zijn voor meer
gendergelijkheid zaten er al een tijdje op te wachten: de nieuwe website van Alter
Egales. De website verzamelt een schat aan informatie over de werking van de (...) Lees
meer
Slotconferentie van het project CARVE: strijden tegen geweld op vrouwen
Op 16 juni 2016 vond de slotconferentie van het CARVE project plaats, ondersteund
door de Fondation Agir Contre l’Exclusion (Frankrijk). De conferentie had als doel te
sensibiliseren rond geweld tegen vrouwen door middel van een Europese
campagne (...) Lees meer
Aanbevelingen om discriminatie bij de naamsoverdracht aan het kind te vermijden
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen [8] heeft een aanbeveling
overgemaakt aan het kabinet van de ministers van Justitie en Gelijke Kansen over de
wettelijke bepaling uit de wet van 8 mei 2014 over de overdracht van de
familienaam (...) Lees meer

Lunchcafé ▪ Congrescentrum
Amazone gaat #veggie
Het Restaurant Amazone is lid geworden van EVA vzw en wil zich zo engageren om
vegetarisch eten te promoten. Op het menu van ons restaurant vind je nu niet alleen
verfijnde en huisgemaakte gerechten, geïnspireerd op de principes van de duurzame
Slow (...) 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
Sluit u aan bij het Feministisch Platform tegen Geweld tegen Vrouwen (FPGV) DEADLINE : 14/10/2016
Een groot aantal Belgische vrouwenverenigingen heeft het Feministisch Platform tegen
Geweld tegen Vrouwen (FPGV) opgericht. Doel is een krachtig en autonoom platform op
nationaal niveau te creëren waarbinnen Franstalige en Nederlandstalige
feministen (...) Lees meer
TEDxBrusselsWomen - 28/10/2016 - "It’s about time"
Voor de allereerste keer vindt er een TEDxWomen event plaats in Brussel, met als
thema "it’s about time". Op 28 oktober 2016 kan u van 15u tot 19u genieten van talks
door sprekers uit heel Europa. Lees meer

Stagiair(e) assistent(e) Communicatie
Wil jij graag stage lopen in een jong en dynamisch team en een interessante en
verrijkende ervaring opdoen? Als communicatie en de thematiek van gendergelijkheid
jou aanspreekt, dan is deze stage je helemaal op het lijf geschreven! Lees meer
Deadline 31/12/2016: Integreer "gelijke kansen" in de sociale toekomst van Europa
In september 2015 kondigde Commissievoorzitter Juncker een “Europese Pijler voor
Sociale Rechten” aan. Deze pijler begint nu vorm te krijgen. Hij zal voornamelijk gericht
zijn op de eurozone en moet het Europese sociale model aanpassen aan de (...) 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, betekent
deel (...) Lees meer
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