Geef er een lap op
Een actiekalender voor sp.a Oost-Vlaanderen
14/02

Valentijnsdag

Actie
Verklaar je liefde aan je stad en haar inwoners:
- Koop enkele chocoladen hartjes en deel ze uit op de
zaterdagmarkt
- Met wat rood papier en bamboestokjes heb je zo een mooie
bloem in de vorm van een hart. Die plant je dan op een leuke
groene plek in jouw gemeente. De ideale manier om je liefde
te verklaren en om meer groene buurtplekjes te vragen
(Ronse)
- Maak een polyprop met ‘Gemeente X, ik zie u graag’ en snij er
een hartvorm uit. Plant het dan op een mooi plekje en maak
wat foto’s met locals.
Gemeenteraad
- Wist je dat je legaal gezien niet op het gemeentehuis hoeft te
trouwen, maar dat dit ook op een andere plek kan. Voer een
voorstel in om te laten onderzoeken welke andere plekken
kunnen en maak speciale dag van inwoners extra bijzonder.
(Oudenaarde)
Betrek het middenveld
-

14/02 –
21/02

Vlaamse week
tegen het
pesten

Actie
https://kieskleurtegenpesten.be/over-kktp/
- Verzamel je bestuur en laat iedereen 4 stippen op zijn handen
aanbrengen. Met een mooie groepsfoto onderstreep je dat je
tegen pesten bent
- Ga in de omgeving van een school staan, deel een flyer tegen
het pesten uit en breng met stift vier rode stippen aan de
handen van mama’s en papa’s
- Ga langs bij scholen, sportclubs en jeugdverenigingen en laat
ze een boodschap tegen pesten schrijven op een rond stuk
zeil. Verzamel er dan vier en leg ze als vier stippen voor het
gemeentehuis
- Organiseer een infoavond rond cyberpesten en wat je als
ouder kan doen – voorbeeld spreker?
Gemeenteraad
- Verschillende vzw’s bieden ondersteuning aan scholen en
verenigingen om een sterk beleid tegen pesten te
ontwikkelen. Via een gerichte subsidie stimuleren we ze om
hier werk van te maken.
Betrek het middenveld
- Scholen, sportclubs, jeugdverenigingen, …

-

08/03

Internationale
vrouwendag

www.tumult.be, www.schoolzonderpesten.be
JAC, CLB, …

Actie
- Zorg voor een mooie foto van je vrouwelijke bestuursleden en
zet die in de bloemetjes op je facebookpagina
- Mannelijke mandatarissen veranderen hun profielfoto voor
één met lippenstift met als bijschrijft ’de strijd voor
vrouwenrechten verdient meer dan lippendienst’ of ‘één doel,
één stem, één mond’
- Met whiteboard markers en zoeken een aantal
verkeersborden van wegenwerken. We passen de stereotype
mannen aan met een rok en een paardenstaart. Zo
onderstrepen we de boodschap dat we meer respect moeten
hebben voor het harde werk van vrouwen.
Gemeenteraad
- We kaarten op de gemeenteraad de vrouwonvriendelijke
toiletcultuur aan. In publieke gebouwen en op evenementen
zijn de wachtrijen vaak een pak langer bij de vrouwen. Wij
roepen deze ongelijkheid een halt toe door de toiletten in
openbare gebouwen gendergelijk te maken. Ook op
evenementen schaffen we plaskruisen af. Aan het bestuur om
te voorzien in unisex toiletten die liefst ook
rolstoeltoegangkelijk zijn. (Antwerpen)

14/3

Equal Payday

Actie
- In samenwerking met https://www.zij-kant.be/

15/03

Dag van de zorg

Actie
- We brengen een bloemetje/merci chocolaatjes met een
dankkaartje aan de lokale zorginstellingen. Vergeet geen foto
te nemen voor de sociale media
- We voeren enkele acties ikv wijkgezondheidscentra
o Samen met parlementairen bezoeken we een
wijkgezondheidscentrum in Gent.
o We organiseren lokaal samen met Bond Moyson
en het netwerk voor wgc een infomoment over
betaalbare zorg. Ri De Ridder / Jan De Maeseneer
polsen als spreker.
o We sturen een schrijven naar relevante lokale
geneesheren en polsen of zij interesse zouden
hebben om deel uit te maken van een wgc.
Gemeenteraad
- We lanceren een voorstel voor de financiële ondersteuning
van wgc zoals dit in Gent gebeurt.
Betrek het middenveld
- Bond Moyson

-

21/03

Dag tegen
racisme en
discriminatie

Orde der artsen
Lokale welzijnsraad
Samenlevingsopbouw
…

Actie
- We maken polyprops die we straathoeken plaatsen. De ene
kant toont iemand die omwille van kleur, leeftijd, handicap,
geslacht niet aangenomen. De rechtse is een blanke man van
middelbare leeftijd die wel wordt aangenomen. Eventueel
voorzien we ook in originele flyers die we kunnen uitdelen.
- We lanceren een lokaal platform voor het verzamelen van
getuigenissen van lokale getuigenissen die slachtoffer werden
van discriminatie. Dit doen we om het probleem aan te
kaarten en een gezicht te geven. Waar wenselijk brengen we
in contact met Unia.
- We organiseren zelf praktijktesten met een ploeg aan
vrijwilligers en dit volgend de regels van Unia.
Gemeenteraad
- We lanceren een voorstel om praktijktesten in te voeren en
sporen actief discriminatie op zoals dit reeds in Gent het geval
is.
Betrek het middenveld
- Unia
- S+
- Verenigingen van etnisch culturele minderheden
-

01/04

1 april

Tijd voor een grapje

01/05

1 mei

-

10/05

Moederdag

29/05

Dag van de
buren

31/05

Dag van het
park

10/06

Buitenspeeldag

21/06

Vaderdag

01/09

Eerste
schooldag

Inzetten van feestbussen

14/09

Week van de
Mobiliteit

21/09

Week tegen de
eenzaamheid

11/10

Week van het
bos

17/10

Dag tegen de
armoede

18/11

Week van de
afvalverwerking

