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PERSBERICHT 
 
 
Vrouwendag: een reeks filmpjes over de leefwereld van vrouwen die legale of illegale drugs gebruiken 
en de hulpverleners die hen begeleiden, gerealiseerd door de Coördinatie Verslavingen van het Brussels 
Platform voor Geestelijke Gezondheid. 
 
 
"Feminisme is een humanisme dat de toekomst vormt van een rechtvaardiger wereld" Gisèle Halimi 
 
De Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw werd in 1977 door de VN officieel vastgelegd. Deze 
dag vindt zijn oorsprong in de strijd van de arbeidsters in het begin van de 20e eeuw voor betere 
werkomstandigheden en stemrecht.  
 
Vandaag is een dag van betogingen overal ter wereld en vooral een dag om de balans op te maken van de 
situatie van vrouwen.  
 
De Coördinatie Verslavingen van het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid grijpt deze 
gelegenheid aan om een reeks filmpjes te verspreiden die de complexe realiteit in beeld brengen van het 
leven van vrouwen die legale of illegale middelen gebruiken.  
 
Het verslavingsgedrag van vrouwen wordt niet of nauwelijks onderkend en er wordt weinig aandacht 
besteed aan de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de sociale schade die zij ondervinden. 
 
De bedoeling is ook te laten zien dat wij allen deel uitmaken van een systeem dat concrete gevolgen 
heeft: zo is seksisme een systeem van gedachten en overtuigingen met reële, dagdagelijkse effecten 
heeft. Men is er zich meestal niet van bewust omdat het resulteert uit transgenerationeel leren en dus 
automatisch is geworden. Vrouwelijke gebruikers van legale of illegale middelen krijgen regelmatig te 
maken met heel wat stigma's op het raakvlak van verschillende machtsverhoudingen. 
 
De filmpjes trachten enkele van deze vooroordelen en machtsverhoudingen in vraag te stellen, de 
concrete gevolgen ervan te belichten en ze te ontmantelen. Zoals een van de geïnterviewde vrouwen over 
Simone de Beauvoir zei: "Je bent niet als vrouw geboren, je wordt er een. We zijn het product van een 
beschaving waar machtsverhoudingen, overheersing, enz. een rol spelen." Rekening houden met de 
complexe realiteit van vrouwen is geen strijd voeren tussen vrouwen en mannen, maar een poging om 
mee te bouwen aan een samenleving waar ieder zich kan uitdrukken en kan gedijen. 
 
Deze filmpjes tonen portretten van vrouwen, van inspirerende en betrokken hulpverleensters. Dit project 
wil positieve, veelbelovende en bemoedigende rolmodellen in de kijker zetten, met wie men zich kan 
identificeren en systemen te bevorderen die passende antwoorden bieden voor de opvang van en zorg 
voor vrouwen.  
 
Veel kijkplezier! 
 



Link om de filmpjes te bekijken : Journée de la Femme 2021 - YouTube 
 
Onze website : PFCSM (pfcsm-opgg.be)  
 
Sociale media : Pfcsm-Opgg | Facebook et (1) PFCSM-OPGG (@PfcsmO) / Twitter  
 
 
 
 
Contactpersonen : 
 
 
Barbara Pauchet, Coördinator verslavingen 
 
b.p@pfcsm-opgg.be  
 
GSM : 0489 560232 
 
Anne-Sophie De Macq, communicatieverantwoordelijke 
 
as.dm@pfcsm-opgg.be  
 
GSM : 0489 730411 
 
 
 
 
 
Interessante links over het onderwerp vrouwen/drugsgebruikers:  
 
 

• International Federation for Human Rights (fidh.org) met de hashtag #beingbornagirl 
 

• Alter-Egales (alter-egales.fr) Alter Egales is het gemengde netwerk van de groep “Caisse des 
Dépôts”. Het werd opgericht in 2011 en werkt aan de ontwikkeling van een proactief beleid rond 
genderdiversiteit, ontschotting en transversaliteit binnen de groep en draagt bij tot de evolutie 
naar meer gelijkheid. 
 

• https://www.sophia.be/ Belgisch Netwerk voor Genderstudies 
 

• http://fr.transitasbl.be/espace-femmes/ Transit is een opvang- en verblijfplaats voor 
druggebruikers. Espace Femmes stelt zich open voor alle vrouwelijke (ex-)drugsgebruikers en helpt 
hen zich opnieuw te verbinden met hun vrouwelijkheid, die hen door de precaire 
levensomstandigheden vaak wordt ontzegd. 

 
• Parentalité – Addiction / Espace Alizés – Interstices CHU Saint-Pierre asbl (interstices-stpierre.be). 

De dienst Ouderschap-Verslaving van de vzw Interstices UMC Sint-Pieter, is een multidisciplinaire 
dienst, gespecialiseerd in de opvang van ouders en toekomstige ouders die problemen 
ondervinden gelinkt aan drug- of medicijngebruik. 
 

• Bienvenue | I.Careasbl (i-careasbl.be) I.Care is gevestigd in Brussel en wil actief bijdragen aan de 
verbetering van de algemene (medische en psychosociale) zorg voor gedetineerden, aan de 
continuïteit van de zorg tijdens de detentie en bij overplaatsing of vrijlating, en aan de 
ontwikkeling van de gezondheidsbevordering in gevangenissen. 
 

• Podcasts  
o La Poudre : podcast féministe canon (rtbf.be) 
o Les couilles sur la table | Écoute gratuite sur SoundCloud 
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