ENQUÊTE

Opmaak van het Actieplan voor
gendergelijkheid en vrouwenrechten*
*We verstaan onder vrouw: elke persoon geïdentificeerd als vrouw en/of die zich onder deze omschrijving kan vinden.
Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, intersekse en non-binaire personen.

Alvorens deze enquête in te vullen vragen we u om de volgende vakjes
aan te kruisen:
 Ik heb de informatie over de verwerking van mijn gegevens ontvangen.
 Ik verleen de gemeente de toelating om deze gegevens anoniem te verwerken in het kader van de peiling.

DEEL 1: HET ACTIEPLAN
1. Weet u wat de term gender inhoudt?
 Ja
 Nee
Kunt u een definitie van gender geven of deze term in enkele woorden uitleggen?





Definitie van gender

Gender laat toe om een analyse te maken van de rollen, de statuten en de verantwoordelijkheden van vrouwen en mannen
in een maatschappij. Deze analyse toont het bestaan van een hiërarchie en ongelijkheden tussen vrouwen en mannen aan.
Bijvoorbeeld: vrouwen kunnen zwanger worden en mannen niet, dus vrouwen zouden van nature beter in staat zijn om
voor kinderen te zorgen dan mannen. Als gevolg hiervan zouden vrouwen meer geneigd zijn om in de educatieve sector te
werken dan mannen. Gender maakt het ook mogelijk om te begrijpen dat het de cultuur, de economie of zelfs de tijden zijn
die de rol van vrouwen en mannen bepalen en dat het biologische geslacht er niets mee te maken heeft. Bijvoorbeeld: in
de jaren tachtig hadden mannen geen vaderschapsverlof in België, terwijl ze in 2021 recht hebben op 15 dagen. Mannen in
biologische zin zijn in België niet veranderd, maar vandaag zijn de rol van de vader, zijn verantwoordelijkheden en zijn statuut
wel veranderd. Door rekening te houden met al deze analyses kan de gemeente het bestaan van ongelijkheden tussen
mannen en vrouwen beter in haar beleid integreren en strategieën ontwikkelen om deze te bestrijden.

2. Na kennis genomen te hebben van de definitie van gender, vindt u dat de gemeente
meer maatregelen zou moeten treffen om (gender)ongelijkheden tussen mannen en
vrouwen te bestrijden?
 Ja
Waarom?




 Nee
Waarom?





Gelieve een kruisje (x) te zetten in de onderstaande tabel
3. Is het volgens u belangrijk
om de volgende thema’s
te behandelen in onze
samenleving?

Dringend

Belangrijk

Noodzakelijk

Niet
belangrijk

Geen
mening

Geweld tegenover vrouwen
Stereotypes en
representativiteit over rollen,
verantwoordelijkheden en de
plaats van mannen en vrouwen
Ongelijkheden mannen/
vrouwen ten aanzien van het
klimaat
De openbare ruimte
Ongelijkheden mannen/
vrouwen in een kwetsbare
toestand
Gelieve een kruisje (x) te zetten in de onderstaande tabel
1 = hoge prioriteit en 4 = geen enkele prioriteit
4. Welk thema moet de gemeente
prioritair behandelen?

1

Geweld tegenover vrouwen
Stereotypes en representativiteit over rollen,
verantwoordelijkheden en de plaats van
mannen en vrouwen
Ongelijkheden mannen/vrouwen ten
aanzien van het klimaat
De openbare ruimte
Ongelijkheden mannen/vrouwen
in een kwetsbare toestand

5. Heeft u projectideeën voor de 5 thema’s?















2

3

4

Rangschik de thema’s
van 1 tot 5 volgens
prioriteit

6. Moet de gemeente meer maatregelen treffen tegen racistische daden?
 Ja
Waarom?



 Nee
Waarom?




7. Weet u dat racistische handelingen, uitlatingen en gebaren strafbaar zijn door de wet?
 Ja
 Nee

8. Moet de gemeente meer maatregelen treffen tegen daden van homofobie en transfobie?
 Ja
 Nee

9. Weet u dat homofobe of transfobe handelingen, uitlatingen en gebaren strafbaar zijn
door de wet?
 Ja
 Nee

10. Denkt u dat de pandemie een impact heeft gehad op de omstandigheden van vrouwen en/
of minderheden (personen met een handicap, alleenstaande moeders, LGBTQIA+, …)?
 Ja
Waarom?



 Nee
Waarom?




DEEL 2: OM VERDER TE GAAN …
1. Werd u al het slachtoffer van discriminatie?
 Ja

 Nee

 Zeg ik liever niet

A. Dit was wegens uw …… (kruis aan wat van toepassing is)
 Huidskleur
 Geloofsovertuiging
 Handicap

 Seksuele geaardheid
 Economische situatie
 Andere 

B. Waar heeft dit zich afgespeeld?
Op een openbare plaats (openbaar vervoer of bus-/tramhalte, winkel, markt, straat, …).
Op de werkvloer (school, werk, …).
Binnen een openbaar bestuur (gemeente, politie, OCMW, …).
Culturele, recreatieve of educatieve ruimte (museum, sportzaal, muziekacademie, voetbalclub,
bibliotheek, …).
 Andere 





C. Wanneer is dit gebeurd?
 Voormiddag

 Namiddag

 Avond (na 18 uur)

 Nacht (na 24 uur)

D. Heeft u klacht ingediend?
 Ja  Nee
Indien nee, waarom niet?











Indien ja, hoe was het onthaal op het politiecommissariaat?
 Middelmatig
 Correct
 Perfect
Heeft de politie u gespecialiseerde verenigingen voorgesteld of u ernaar doorverwezen
(maatschappelijk assistenten, gezinsplanning, verenigingen, …)?
 Ja
 Nee

2. Hoe bent u op de hoogte gebracht van het Actieplan voor gendergelijkheid
en vrouwenrechten?
 Facebook
 Website van de gemeente Ukkel
 Van horen zeggen  Andere 

 Wolvendaelmagazine

3. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?
 Jonger dan 18
 46 - 65

 18 - 30
 66 en ouder

 31 - 45

4. Met welk gender identificeert u zich?
 Vrouw
 Man
 Ik identificeer mezelf als 

5. Wat is het hoogste diploma dat u behaald heeft?
 Geen diploma
 Basisschool
 Middelbaar
 Hogeschool, school voor sociale promotie
 Universiteit, master
 Universiteit, doctoraat

Wij danken u op voorhand voor uw bijdrage aan dit grote project
en staan te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen.
Een initiatief van de dienst Gelijke Kansen en Gendergelijkheid.
Met de steun van het college van burgemeester en schepenen.

