
 

 

 

 

 

Women for a change! 
 

Auditoria en leslokalen 

  

01 Auditorium NB I  

PARKS auditorium 
Rosa Parks was een Amerikaanse burgerrechtenactiviste, ze weigerde haar plaats in de bus af 
te staan aan blanke passagiers wanneer hun plaatsen volzet waren. 

02 Auditorium NB II  

WATSON auditorium 
Emma Watson is actrice en is het gezicht van de HeForShe campagne van de VN. Deze 
campagne wil genderonderlijkheden, -stereotypen en vooroordelen aanpakken. 

03 Auditorium NB III  

BADER-GINSBURG 
auditorium 

Ruth Bader Ginsburg is een Amerikaans rechter bij het Hooggerechtshof van de Verenigde 
Staten. Ze strijdt voor gelijke rechten tussen man en vrouw en verdedigt de eigen keuze van de 
vrouw betreffende abortuskwesties.  

04 Auditorium A  

MANDELA auditorium 
Winnie Mandela was een Zuid-Afrikaanse activiste in de strijd tegen apartheid. Ze leidde 
vrijheidsmarsen en was voorzitter van de vrouwenorganisatie African National Congress.  

05 Auditorium B  

TAMIMI auditorium 
Ahed Tamimi is een Palestijnse verzetsfiguur.  Ze is het jongste boegbeeld van het Palestijnse-
Israëlische conflict.  

06 Auditorium C  

HERMANS auditorium 
In 2014 schreef Dalilla Hermans over haar ervaringen met racisme in Vlaanderen en sindsdien 
bleef ze actief rond dit thema. Dalilla wil polarisatie overstijgen en op zoek gaan naar dialoog 
die losstaat van de afkomst van mensen.  

07 Auditorium D  

KING auditorium 
Corotta Scott King was een activiste in de Verenigde Staten. Ze streed op internationaal niveau 
voor de rechten van zwarte gemeenschappen en de rechten van de mens. 

11 Pleitlokaal  

NACIRI auditorium 
Yasmien Naciri is ondernemer en marketeer. Ze richtte de Belgisch-Marokkaanse 
hulporganisatie Amana vzw en de Antwerpse jeugdwerking Fleks op. Fleks stimuleert jongeren 
om te ondernemen.  

12 LL.M-lokaal  

MERNISSI auditorium 
Fatima Mernissi was één van de grondleggers van het Marokkaans feminisme. In 1975 
publiceerde ze ‘Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society’, een 
basiswerk in de feministische literatuur. 

13 Blauwe Zaal  

WINFREY auditorium 
Oprah Winfrey is een televisiepresentatrice, actrice, producer en ondernemer. Ze komt op voor 
vrouwen- en kinderrechten in de Verenigde Staten. 

14 Rode Zaal  

MONSECOUR auditorium 
Nora Monsecour is de danseres die de inspiratiebron vormde voor de film ‘Girl’. Ze 
vertegenwoordigt de moedige mensen voor wie de beleving van genderidentiteit en –expressie 
een pad vol hindernissen is. 

15 Paddenhoek 1.0  

BAKER auditorium 
Ella Baker was een mensenrechtenactiviste. Ze nam deel aan de studentenstakingen in de jaren 
60 en ondersteunde Martin Luther King. 

15 Paddenhoek 1.1  

WALKER auditorium 
Alice Walker won in 1983 de Pullitzer prijs voor haar roman 'The Color Purple'. Als activiste zet 
ze zich al jaren in voor burgerrechten en de feministische beweging. 

15 Paddenhoek 1.2 

PANKHURST auditorium   
Emmaline Pankhurst was de oprichtster van de Britse Suffragettebeweging die streed voor 
kiesrecht voor vrouwen in het Verenigd Koninkrijk.  

15 Paddenhoek 1.3  

VERHELLE auditorium 
Simonne Verhelle zette in 1944 haar leven op het spel tijdens de spectaculaire bevrijding van 
verzetsstrijder Albert Mélot in Gent.  


