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Op 11/11/2021 organiseert Furia vzw (vroeger Vrouwen Overleg Komitee) voor de 50ste

keer de ‘Nationale Vrouwendag’. Op de agenda van deze feesteditie in Leuven staan zowel
debat en uitwisseling als herdenken, ontmoeten en vieren. Zoals steeds kreeg het
programma vorm in samenwerking met een lokaal platform. We blikken terug op de
voorbije 50 jaar feminisme en verkennen feministische ideeën voor de toekomst.

In 1972 ging de eerste nationale vrouwendag door in de Passage 44 in Brussel. De opkomst voor het
eenmalig bedoelde evenement was onverwacht groot. Boegbeelden van het jonge feminisme ‘van de
tweede golf’, zoals Simone De Beauvoir en Germaine Greer inspireerden de bijna 10.000 vrouwen
die zich verzamelden rond het motto “het persoonlijke is politiek”.

50 jaar later mag de vrouwenbeweging heel wat verwezenlijkingen op haar conto schrijven. Toch zijn
we nog ver verwijderd van de samenleving zonder seksisme, sociale ongelijkheid, racisme ... die toen
werd gedroomd.

Op 11 november verbinden we de feministische idealen van toen met de strijd voor
maatschappelijke verandering die vandaag op vele fronten wordt gevoerd.

Een intergenerationeel gesprek brengt drie duo’s feministen samen voor een uitwisseling over
feminisme van de jaren 1970 tot nu. Ze verdiepen zich in lichaam en seksualiteit, solidariteit tussen
emancipatiebewegingen en moederschap en ‘reproductieve arbeid’.

Onze centrale gast is prof. dr. Tithi Bhattacharya (Purdue University, USA), ondermeer bekend
van het manifest Feminisme voor de 99%. Ze belicht feministische strijd vanuit hedendaagse
uitdagingen zoals postkolonialisme, globalisering en intersectionaliteit. Rode draad in haar analyse
blijft de herwaardering van on- en onder betaalde zorgarbeid. Anja Meulenbelt, veelgelezen
feministe en publiciste in Nederland, vult aan vanuit haar ervaring met vijftig jaar feministische strijd
in de Lage Landen.

Verbinding en allianties staan centraal staan centraal bij de bondgenootschapstafels. Deelnemers
aan de Vrouwendag gaan er in gesprek met al van andere (vrouwen)organisaties over topics die hen
aanbelangen en strategieën om verandering mogelijk te maken.

MC Sarah Bekambo maakt je wegwijs in het  rijkgevulde programma:

★ Inleefspel Alleenstaande Moeders,
★ Wereldcafé Seksualiteit, Body Positivity & Body Neutrality
★ Workshop Slam Poetry
★ Lichaamsoefeningen in de Workshop Ba Duan Jin
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★ Stadswandeling & Stoepspel
★ Inhuldiging Standbeeld van de Onbekende Oorlogsvrouw
★ Documentaire: 50 jaar feminisme

★ Feestelijke afsluiting met Receptie en Concert van de Brusselse Ana Diaz

50ste Vrouwendag

Datum: 11/11/2021 vanaf 10.30u
Locatie: Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Het volledige programma en praktische informatie:
zie https://www.furiavzw.be/vrouwendag/vrouwendag-2021

Perscontact: Meryem Kanmaz
0476 98 06 18

furia.mkanmaz@amazone.be

Eisenpakket en Visietekst van Furia
downloaden op www.furiavzw.be
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