
 

 

PERSBERICHT 

 

Lancering van het initiatief “De Amazone-generatie” 

ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 
 

[5 maart 2020] - Een nieuwe generatie vrouwen beïnvloedt de maatschappij en de 

mentaliteit. Dit fenomeen wil Amazone benadrukken om haar 25ste verjaardag in de kijker te 

zetten. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag lanceert onze vzw daarom “De 

Amazone-generatie”, wat op 26 september 2020 uitmondt in een evenement met debat en de 

uitreiking van een prijs in tegenwoordigheid van de meters van het initiatief, Miet Smet en 

Isabelle Durant, oud-ministers en stichtsters van het Fonds “Vriendinnen van Amazone”. 

 

 

25 jaar geschiedenis vanuit een vrouwelijk perspectief  

 

Amazone werd opgericht in 1995, een jaar waarin de feministische beweging een hoogtepunt 

bereikte. In dat jaar werd immers onder auspiciën van de Verenigde Naties van 4 tot 15 

september te Peking de Vierde Wereldvrouwenconferentie gehouden. Deze resulteerde in de 

Verklaring van Peking en het Platform voor Actie en ging de annalen in als de conferentie die op 

het vlak van vrouwenrechten en gendergelijkheid ongeziene vooruitgang boekte. 

 

In België slaagde toenmalig Minister van Tewerkstelling en Gelijke Kansen, Miet Smet, er op dat 

moment in om de Regering te overtuigen een “Vrouwenhuis” op te richten. Amazone was 

geboren, ter ondersteuning van vrouwenverenigingen in België en wereldwijd. De oprichtster en 

meter van Amazone wilde een plaats om de archieven van de feministische beweging op te slaan 

en zo het “geheugen van vrouwen” te vrijwaren. Maar het allerbelangrijkste was de dialoog op 

gang brengen tussen eenieder die zich engageert voor de erkenning van de rechten van vrouwen 

en gendergelijkheid. 

 

Maar hoe is het gesteld met het feminisme, 25 jaar later? Wie zijn de “erfgenames van 

Peking”? Wie de Amazones van vandaag? Wie is de “Peking-generatie”, de “Amazone-generatie”? 

Hoe verhoudt het feminisme van vandaag zich tegenover dat van gisteren? 

 

Om haar 25-jarig bestaan in de verf te zetten wil Amazone de dialoog op gang brengen en 

bruggen bouwen tussen alle vrouwen en mannen die werk willen maken van een werkelijke 

gendergelijkheid in alle maatschappelijke domeinen (gender mainstreaming). 



De verjaardag ontplooit zich via twee assen: een speciale agenda en een 

verjaardagsevenement, dat de blik op de toekomst richt.  

 

De agenda “De Amazone-generatie 1995-2020” 

 

Conform haar sociale missie wil Amazone bijdragen aan de zichtbaarheid van de verenigingen uit 

het Amazonehuis. Daartoe lanceert Amazone de Agenda “De Amazone-generatie - Génération 

Amazone 1995-2020”, die in dit feestjaar alle sleutelevenementen verzamelt van de ongeveer 

twintig organisaties-“bewoonsters”. 

 

Deze agenda is online raadpleegbaar via de website en de Facebookpagina van Amazone. 

 

De Amazone-generatie: “gouden meisjes / initiatieven” 

 

Daarnaast wil Amazone jonge vrouwen van vandaag in de kijker zetten. Jonge vrouwen, die er in 

slagen door hun engagement en hun talent de maatschappij in beweging te zetten en de 

mentaliteit te veranderen. Op welk domein dan ook: niet alleen in het feminisme, maar in alle 

maatschappelijke sectoren. Daarom zal de prijs “De Amazone-generatie 1995-2020” worden 

uitgereikt, naar een idee van senator en lid van de Algemene Vergadering van Amazone Sabine 

de Bethune.  

 

Over de gehele wereld doen jonge vrouwen een nieuwe wind waaien en bereiden zij een betere 

wereld voor. Ze heten Alexandria Ocasio-Cortez, Greta Thunberg, Zainab Fasiki, Dr. Priscilla 

Kolibea Mantequi of Megan Rapinoe. Het zijn politicae, activistes, kunstenaressen, 

wetenschapsters en sportvrouwen. Maar wie zijn de "gouden meisjes" uit deze nieuwe generatie 

van bij ons die bezig zijn hun stempel te drukken op ons land?  

 

Amazone lanceert een oproep tot nominatie: u kunt uw suggesties (personen maar ook 

verenigingen, groepen, initiatieven, enz.) indienen tot 27 mei 2020. 

 

Een pluridisciplinaire en pluralistische jury zal tegen midden juni de 25 “gouden meisjes / 

initiatieven” selecteren die gelauwerd zullen worden tijdens het evenement op 26 september 

2020 (zie hieronder).   

 

Voor meer informatie:  Amazone vzw: amazone25@amazone.be - tel. 02 29 38 00. 

 

Blijf op de hoogte: website - Facebook - Instagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de hulp van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

 

 

https://www.amazone.be/nl/amazonehuis/de-bewoonsters
http://www.amazone.be/
https://nl-nl.facebook.com/amazone.vzw.asbl
https://www.amazone.be/nl/oproeptotnominatie
mailto:amazone25@amazone.be
http://www.amazone.be/nl/amazone25
https://www.facebook.com/amazone.vzw.asbl
https://www.instagram.com/amazone.vzw.asbl/


Agenda “De Amazone-generatie - Génération Amazone  1995-2020” 

M A A R T  

> 5 maart om 17.00u.: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten: Conferentie van FEM & LAW 

Deze conferentie laat verschillende sprekers/spreeksters uit de gerechtelijke en juridische wereld aan 

het woord rond thema’s van gelijkheid, ter gelegenheid van de uitgave van de publicatie van FEM & 

LAW Droits des Femmes: code commenté bij Larcier. Dit boek is een onmisbaar hulpmiddel bij het 

verdedigen en bevorderen van vrouwenrechten. Zonder voorgaande, zowel qua inhoud als qua vorm. 

Meer informatie: https://femandlaw.be/ 

> 31 maart, van 9.00 tot 12.00u. bij Amazone : Artificial Intelligence, a future for all? Bias and 

discrimination risks: acting together to make AI inclusive, georganiseerd door Amazone. 

Studiemorgen georganiseerd met de steun van Equal.brussels en in aanwezigheid van Nawal Ben 

Hamou, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Presentaties en ronde tafel met expert.e.s en 

vertegenwoordig.st.ers van de overheid en het maatschappelijk middenveld. 

Met simultaanvertaling. Meer informatie: https://www.facebook.com/events/193508255346589/ 

M E I  

> 28 mei: conferentie La décolonisation du corps, georganiseerd door Arab Women's Solidarity 

Association-Belgium asbl (AWSA-Be). In aanwezigheid van Fatima Khemilat, ter gelegenheid van de 

Internationale Dag voor de Gezondheid  Meer informatie: www.awsa.be 

J U N I  

> 17 juni: Internationale studiedag Instrumenten voor een vrouwvriendelijk onderwijs, 

georganiseerd door de Vrouwenraad. Meer informatie: www.vrouwenraad.be  

S E P T E M B E R  

> 26 september: verjaardagsevenement: de prijs “Gouden Amazone” zal uitgereikt worden aan “25 

gouden meisjes / initiatieven”, in aanwezigheid van de meters van Amazone, Miet Smet en Isabelle 

Durant. “Dit moment van debat, uitwisseling en “doorgave van de feministische fakkel” zal ons 

toelaten een zicht te krijgen op de wereld van morgen vanuit een vrouwelijk perspectief”, licht Isabelle 

Durant toe. Onderbroken door artistieke intermezzo's, zet het evenement de talenten van vrouwen 

centraal. En natuurlijk staat de traditionele boogschietsessie van elke Amazone-“kandidaat” op de 

agenda! 

> september 2020 – januari 2021: tentoonstelling Urban Space and female symbols, in het 

Amazonehuis. Met steun van Equal.brussels. Vernissage + studienamiddag tijdens de Week van de 

Mobiliteit. 

E N  N I E T  V E R G E T E N  

> Tentoonstelling tot 10 mei 2020 

In het museum BELvue te Brussel: Tentoonstelling “Vrouwen vrij, een andere wereld. Het feminisme 

van de jaren 1970 in België”, gerealiseerd door het Archief- en Onderzoekscentrum voor 

Vrouwengeschiedenis (dat eveneens zijn 25ste verjaardag viert in 2020).  

Meer informatie: http://www.avg-carhif.be 

> De Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB) publiceerde onlangs ter gelegenheid van 

zijn 115ste verjaardag de brochure 1905-2020 : 115 ans du Conseil des Femmes. Meer informatie: 

www.cffb.be  

Blijf op de hoogte: website - Facebook - Instagram 
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