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Communiqué de presse / Persbericht 

 
Le Conseil Communal de Berchem-Sainte-Agathe vote pour la signature de la  

Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et des hommes dans la vie locale 
 

De Gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem stemt voor de ondertekening van het Europees 
Charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak 

 
 
 
Le Conseil communal de ce 29 janvier a voté la signature de la "Charte européenne pour l'égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale" ! "Une charte "invitant les collectivités territoriales à 
utiliser leurs pouvoirs et leurs partenariats en faveur d'une plus grande égalité pour toutes et tous".  
  
C'est prendre position publiquement, mettre en œuvre des engagements concrets, rédiger un plan 
d'action (priorités, actions ressources), établir des collaborations, etc. C'est plus que reconnaître 
légalement l'égalité, c'est tendre vers un exercice effectif de lutte contre les inégalités économiques, 
sociales et culturelles qui persistent en raison de constructions sociales. La dimension de genre doit 
être mieux connue du grand public, au sein des administrations, des entreprises et du personnel 
politique. 
  
Travaillons ensemble ! Un Conseil consultatif, de réflexion, d'avis et d'action, regroupant les forces 
vives en la matière sera très bientôt mis sur pied à cet effet. 
  
De Gemeenteraad van 29 januari heeft de ondertekening van het "Europees Charter voor Gelijkheid 
van Vrouwen en Mannen op lokaal vlak" gestemd ! "Een charter voor de lokale en regionale besturen 
in Europa : een engagement om vanuit hun positie en samenwerkingsverbanden een grotere 
gelijkheid te bekomen voor hun burgers".  
  
Meer dan publiekelijk een standpunt in te nemen over een principe, verbinden we er ons toe om met 
alle instellingen en organisaties van ons grondgebied samen te werken teneinde het bekomen van 
een echte gelijkheid te promoten. Gelijkheid is een fundamenteel recht en niet een slogan. Dit recht 
moet niet alleen wettelijk erkend worden, maar het moet ook effectief uitgeoefend worden op 
economisch, sociaal en cultureel gebied. Het is nog steeds geen realiteit in het dagelijkse leven en niet 
enkel in Sint-Agatha-Berchem. 
  
Laten we samen werken ! Een nieuwe Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, voor 
adviezen en acties, zal daarvoor binnenkort samengesteld worden. 
 
Contacts / Contactpersonen : 
 
Joël RIGUELLE 
Bourgmestre - Burgemeester 
Tel. : 02/464 04 72  
jriguelle@1082berchem.irisnet.be     
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Stéphane TELLIER 
Echevin de l’Egalité des Chances – Schepen van Gelijke Kansen 
Tel. : 02/563 59 09 – GSM : 0474/40 20 75 
stellier@1082berchem.irisnet.be 
 
Mireille WALSCHAERT 
Responsable du service Communication – Verantwoordelijke dienst Communicatie 
Tel. : 02/464.04.85 - GSM : 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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