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JOURNÉE DE LA FEMME
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag.

© Productions Pays inc.

Op het werk, thuis, in de samenleving: al is de status van vrouwen
veranderd, het onderwerp is nog steeds controversieel.
TV5MONDE heeft een speciale programmering rond dit thema
met een film en twee aangrijpende documentaires.
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Zondag 31 maart om 21:00
(Herh: 5 april om 18:40, 8 april om 23:00)
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Het lot van drie vrouwen kruist elkaar
in de politieke arena
Een jonge politica, Félixe, wordt belast met de onderhandelingen betreft
de exploitatierechten voor de mijn op haar eiland, Besco. Ten aanzien
van het machtige Canada staat het kleine land, in een kwetsbare financiële
situatie, niet sterk. De discussies zijn hevig en Félixe wordt zich langzaam
aan bewust van de moeilijkheid van haar taak ...
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BELLE EN TRAVAILLANT

Donderdag 7 maart om 12:30

Woensdag 6 maart om 12:30

Een conflict dat nog altijd actueel is

Terugblik op zestig jaar feministische strijd
op de arbeidsmarkt

2009, Ontario. Vier vrouwen uit de familie Shafia worden gedood
om de eer van de familie te redden. Sinds deze affaire vindt er een
bewustwording plaats in de samenleving in Québec. Leraren,
schooldirecteuren, organisatoren binnen de gemeenschap en politieagenten zetten zich in om de mensen te helpen die verscheurd
worden tussen hun oorspronkelijke cultuur en hun adoptieland.

Download afbeeldingen

Hoewel niemand de toegang van de vrouw tot de arbeidsmarkt
meer in twijfel trekt, is het toch niet zo dat ze naar eigen smaak
gekleed kan gaan. Op het werk, net als elders, moeten ze bij
voorkeur knap zijn en goed gekleed gaan. De evolutie van de status
van vrouwen op het werk wordt geïllustreerd door archiefbeelden
van Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Alain Delon en vele anderen.
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