Wat:

Deze dag is een uitgelezen kans voor ‘empowerment’ of ‘versterking’. Via
panelgesprekken met vakbondsvrouwen die getuigen over hun praktijkervaring, omgaan
met drempels en knelpunten, krijg je een ‘genderboost’, een pak tips en ideeën om
gelijkheid v/m op de werkvloer nog meer kracht bij te zetten. De namiddag wordt gewijd
aan onze solidariteit met vrouwelijke syndicalisten wereldwijd.
We willen daarnaast ook aandacht geven aan de impact van het zomerakkoord op de
syndicale en sociale werkelijkheid van onze vrouwelijke militanten en leden.

Wanneer:

Dinsdag 12 september 2017, van 9u tot 16u

Waar:

Zaal THE EGG - Barastraat 175 -1070 Brussel (bij het Zuidstation, uitgang
Frankrijkstraat)

Het programma
Voormiddag
9u00 :

Onthaal

9u30 :

Verwelkoming en opening plenaire zitting door Miranda Ulens, federaal secretaris
ABVV

9u45 :

Panelgesprekken met vrouwelijke delegees over thema’s die aan bod komen in de 3
overlegorganen (OR, CPBW, SA): hoe onderhandel je een eisenbundel, hoe werk je
discriminatie weg, hoe kan werk en privéleven beter georganiseerd worden, hoe
mobiliseer je collega’s, wat zijn de moeilijkheden en de good practices, …

10u45 :

Discussie met de zaal

11u15 :

Politieke toespraak: arbeidsorganisatie door Miranda Ulens, federaal secretaris ABVV

11u30 :

Panelgesprek met vrouwen uit de ABVV-instanties





Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV
Myriam Delmée, ondervoorzitter BBTK/SETCa
Angeline Van den Rijse, gewestelijk secretaris AC Oost-Vlaanderen
Constantina Papamarinou, adjunct-secretaris FGTB Charleroi
Zij vertellen ons hun ervaringen, de problemen en de steun die ze ondervonden op hun
parcours. Daarenboven hebben ze ook aandacht voor de concrete impact van het
zomerakkoord in het kader van hun mandaat.

12u15 :

Politieke toespraak : de pensioenen en mobilisatie door Robert Vertenueil, algemeen
secretaris ABVV

12u45 :

Multiculturele lunch
Tentoonstelling « PluriElles, Femmes de la diaspora africaine ». Portretten van
vrouwen met immigratie-achtergrond.
Standenmarkt van verschillende vrouwenorganisaties en instellingen die rond
vrouwen werken.

Namiddag

13u45 :

Verwelkoming Esther Lynch, vertegenwoordigster van het
Europees Vakverbond (EVV)

14u00 :

Getuigenissen van syndicale vrouwen



Isabelle Kapinga, Union Fait la Force (UFF), Democratische Republiek Congo

Maria Tsirantonaki, Equality department ITUC (IVV)

14u40 :

Discussie met de zaal

15u15 :

Verwelkoming Sharan Burrow, vertegenwoordigster van het
Internationaal vakverbond (IVV)

15u30 :

Politieke slottoespraak

16u00 :

Einde

Routebeschrijving naar zaal The Egg:

