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O
p 11 novem

ber zet Furia voor de 50ste keer haar 
schouders onder de nationale Vrouw

endag. Telkens w
eer 

is dat evenem
ent een uitnodiging om

 de sam
enleving 

vanuit fem
inistisch perspectief onder de loep te nem

en. 
Tijdens deze feesteditie bekijken w

e w
aar w

e staan 
m

et de fem
inistische agenda die w

e sinds de jaren 1970
 

m
ee voeden. W

e verkennen strategieën en allianties die 
ons kunnen inspireren om

 een solidair fem
inism

e uit te 
dragen dat zich inzet voor álle vrouw

en. 

Terugblik

D
e Vrouw

endag van 11/11/1972 m
aakte grote indruk op al w

ie erbij w
as. 

D
oor de onverw

acht m
assale opkom

st (bijna tienduizend deelneem
.st.ers) 

en door de m
em

orabele sfeer: strijdbaar, verontw
aardigd, uitgelaten en 

energiek. D
e nieuw

e lichting fem
inistische groepen die her en der actief 

w
aren in België, bew

ezen die dag dat hun acties en eisen vertolkten w
at 

leefde bij grote groepen vrouw
en. 

D
e ongelijkheden en problem

en w
aarop vrouw

en botsten, w
aren 

onm
iskenbaar talrijk begin jaren 1970. Er w

as geen vrije verkoop van con-
traceptie (zelfs inform

atie verstrekken over anticonceptie w
as nauw

elijks 
m

ogelijk) en abortus w
as illegaal. H

eel w
at onderw

ijsrichtingen stonden 
alleen open voor jongens of alleen voor m

eisjes. D
e arbeidsm

arkt viel 
uiteen in m

annen- en vrouw
enberoepen en m

annen- en vrouw
entaken; 

ongelijk loon voor gelijk w
erk w

as de regel. O
ok al w

aren de hoogdagen 
van het kostw

innersm
odel voorbij – vrouw

en w
aren langer opgeleid en 

w
erkten w

eer m
eer buitenshuis –, toch leefde het ideaal van de vrouw

 
aan de haard nog sterk. G

ehuw
de vrouw

en konden niet zelfstandig een 
bankrekening openen en w

aren in het beheer van de huw
elijksgoederen 

ondergeschikt aan hun m
an. Van de parlem

entsleden w
as een scham

ele 
3,3 %

 vrouw
. G

ew
eld op vrouw

en w
as onbespreekbaar en verkrachting 

binnen het huw
elijk geen m

isdrijf. 

Veel van deze problem
en stonden al lang op de radar van de vrouw

enbe-
w

eging, m
aar de aandacht van m

edia en beleid w
as beperkt. Een indicatie 

van het groeiende ongenoegen w
as de indrukw

ekkende staking voor gelijk 
loon van de arbeidsters van w

apenfabriek FN
 in H

erstal in 1966. Enkele 
jaren later kreeg het fem

inism
e een nieuw

e im
puls, in het kielzog van 

contestatiebew
egingen van de jaren 1960. M

et ludieke acties en scherpe 
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analyses plaatsten jonge fem
inistische groepen de achtergestelde positie 

van vrouw
en in de sam

enleving vooraan in het nieuw
s.

H
un agenda w

as bijzonder am
bitieus. Ze focusten niet alleen op het 

w
egw

erken van specifieke discrim
inaties en ongelijkheden, m

aar w
ilden 

de sam
enleving fundam

enteel veranderen. Ze bogen zich over de ‘sociale 
rolverdeling’ tussen m

annen en vrouw
en en de kracht van stereotypen, ze 

w
ilden een vrije beleving van seksualiteit, andere gezins- en relatievorm

en, 
een andere invulling van m

oederschap, gelijke onderw
ijskansen, een 

herw
aardering van onbetaald w

erk …
 H

un ideeën voor een nieuw
e w

ereld 
w

aren radicaal m
aar niet dogm

atisch: ze verkenden de m
ogelijkheden van 

een sam
enleving die zou bouw

en op gelijkheid, solidariteit en vrijheid. Ze 
w

ilden een w
ereld zonder m

annelijke dom
inantie, seksism

e, sociale onge-
lijkheid of racism

e, en m
et een econom

isch systeem
 w

aarin duurzaam
heid 

en respect voor reproductieve arbeid centraal zouden staan.

W
eerstand

Vergelijken w
e de Belgische sam

enleving van een halve eeuw
 geleden m

et 
die van nu, dan is er onder druk van de brede vrouw

enbew
eging onm

isken-
baar veel ten goede veranderd. Toch zijn w

e nog m
ijlenver verw

ijderd van de 
w

ereld die toen door een aantal fem
inistische groepen w

erd gedroom
d. N

iet 
alleen de m

eer radicale ideeën w
achten op uitvoering. Zelfs veel ‘basiskw

es-
ties’ blijven prangend. Zo is gew

eld op vrouw
en intussen w

el erkend als m
aat-

schappelijk probleem
, m

aar blijft het alom
tegenw

oordig. D
e m

eeste w
ettelijke 

ongelijkheden zijn w
eggew

erkt, m
aar dat garandeert geenszins een effectieve 

gelijkheid. Seksism
e, racism

e en sociale ongelijkheid zijn nog steeds structu-
reel. D

e segregaties in het onderw
ijs en op de arbeidsm

arkt blijven groot. H
et 

decennialange pleidooi, onder m
eer van Furia, om

 de (econom
ische) w

aarde 
van onbetaalde zorgarbeid te erkennen viel in dovem

ansoren. 

D
e fem

inistische agenda heeft erg geleden onder het neoliberalism
e, dat 

om
streeks 1980 aan een sterke opm

ars begon. N
iet alleen staat het neoli-

berale streven naar snelle econom
ische groei en persoonlijk gew

in haaks 
op fem

inistische basisw
aarden als gelijkheid, vrijheid, solidariteit en duur-

zaam
heid. H

et neoliberale hyperindividualism
e beïnvloedde ook em

ancipa-
tie-opvattingen en het beleid rond gelijkheid van vrouw

en en m
annen. Er 

w
as steeds m

inder plaats voor de structurele basis van sociale ongelijkheid. 
A

nalyses van hoe dom
inante structuren (seksism

e, racism
e, hom

ofobie, 
klassenongelijkheid …

 ) de m
aatschappelijke positie van m

ensen bepalen, 
hadden afgedaan. A

rm
oede w

erd de ‘schuld’ en ‘verantw
oordelijkheid’ van 

w
ie in arm

oede leeft. W
ie te lijden heeft onder seksism

e, racism
e of andere 

discrim
inaties m

oet m
aar w

eerbaarder zijn. 

H
et neoliberalism

e reduceert vrouw
enem

ancipatie niet enkel tot een indi-
vidueel proces, m

aar verkondigt ook dat die em
ancipatie alleen m

ogelijk is 
in de superieur geachte w

esters-vrijzinnige context. H
et prom

oot een w
it, 

seculier, w
esters fem

inism
e dat zich opw

erpt als de behoeder van dat enige 
‘w

are’ em
ancipatietraject. D

at m
odel w

ordt vervolgens w
ereldw

ijd ‘in de 
m

arkt’ gezet als “hét fem
inism

e”. Em
ancipatiebew

egingen die volgens een 
ander m

odel lopen w
orden w

eggezet als niet-fem
inistisch. W

ie de m
eer-

stem
m

igheid in het fem
inism

e verdedigt, heet naïef te zijn. 

W
e beschadigen onszelf en de bew

eging indien w
e toelaten dat het fem

i-
nism

e zo w
ordt m

isbruikt. D
at w

esterse, w
itte vrouw

en ‘vrij’ zouden zijn is 
een leugen die fem

inistische eisen ondergraaft. W
ie w

il zich inzetten voor 
een strijd die zogezegd gestreden is? W

at zijn vrouw
en m

et de boodschap 
dat ze alle kansen hebben om

 hun em
ancipatietraject vorm

 te geven, als uit 
alle cijfers blijkt dat ze nog steeds op structurele ongelijkheden botsen?

Een tw
eede bedreiging kom

t uit radicaal-rechtse hoek. D
eels zien w

e daar 
eenzelfde toeëigening van het fem

inism
e als binnen het neoliberalism

e. D
e 

gelijkheid van vrouw
 en m

an w
as er eerder geen bekom

m
ernis en w

ordt 
nu plots de sokkel van de w

esterse beschaving. Vrouw
enonderdrukking 

en m
annelijke agressie zijn zogezegd een zaak van ‘de ander’, m

et een 
niet-w

esterse, in het bijzonder islam
itische culturele achtergrond. Zo dient 

‘fem
inism

e’ om
 racism

e te legitim
eren. Fem

inisten die het hierm
ee niet eens 

zijn, w
orden beschuldigd van verraad aan hun eigen zaak. M

aar net zo goed 
is er sprake van regelrechte aanvallen op vrouw

enrechten en fem
inistische 

kennis door rechts en extreem
rechts. Voorlopig zien w

e dat vooral in andere 
landen gebeuren. D

enk aan het afschaffen van genderstudies in H
ongarije, 

of aan de inperkingen van het recht op abortus in Polen. H
et antifem

inism
e 

gaat er vaak gepaard m
et zw

are discrim
inaties ten opzichte van LG

BTQ
I+ 

en/of m
ensen m

et een m
igratieachtergrond. Essentialistische en binaire 

visies op ‘natuurlijke’ sekse duiken echter ook in heel andere hoeken op, 

“W
ie w

il zich
 

in
zetten

 v
o

or 
een

 strijd
 d

ie 
zo

g
ezeg

d
 

g
estred

en
 is?”
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van A
lt-right tot som

m
ige ecologische en spirituele strom

ingen. O
ok in 

eigen land zie je die backlash, bijvoorbeeld in de schaam
teloze m

ix van 
racism

e en seksism
e bij Schild en Vrienden. En ook hier zijn er stem

m
en die 

genderstudies in vraag stellen.

W
illen w

e het fem
inistisch perspectief op een betere w

ereld levend hou-
den, dan m

oeten w
e ons bew

ust zijn van de context w
aarin w

e w
erken en 

van de pogingen om
 het fem

inism
e te instrum

entaliseren voor een neolibe-
rale en racistische agenda. W

e m
oeten onze ideeën en eisen blijven aftoet-

sen aan w
aarden als gelijkheid, solidariteit en keuzevrijheid. W

e m
oeten 

vasthouden aan één van de grote sterktes van de fem
inistische bew

eging, 
nam

elijk dat zoveel groepen voor een parcours kiezen dat plaats biedt aan 
m

eerstem
m

igheid en culturele diversiteit op w
ereldschaal. Een parcours 

w
aarin de aandacht voor verschil geen conflicten en afscheuringen voedt, 

m
aar de fem

inistische kennisopbouw
 en acties net versterkt. En w

e m
oeten 

allianties zoeken m
et andere bew

egingen die onze bekom
m

ernissen delen. 
N

aarm
ate m

eer en m
eer duidelijk w

ordt hoe schadelijk het neoliberale 
systeem

 is voor m
ens en planeet, klinkt de roep naar een gelijke, zorgzam

e 
en duurzam

e sam
enleving im

m
ers w

eer luider. Fem
inistische ideeën zijn 

onm
isbaar om

 zo’n project vorm
 te geven. 

Fem
inistische inbreng in een w

ervend 
sam

enlevingsproject

D
at fem

inistisch denkw
erk steeds nieuw

e generaties aanspreekt en dat 
het Vrouw

en O
verleg Kom

itee/Furia zelf al bijna vijftig jaar een rol m
ag 

spelen in het doorgeven ervan verheugt ons. W
e zien doorheen die halve 

eeuw
 een aantal principes en m

ethodes terugkom
en die ons ook vandaag 

kunnen inspireren.

H
et persoonlijke is politiek, klonk het in fem

inistische bijeenkom
sten in de 

seventies. W
anneer w

e m
et velen in onze individuele levens op dezelfde 

kw
esties botsen, dan w

ijst dat op een onderliggend, m
aatschappelijk pro-

bleem
. O

p iets dat w
e alleen kunnen veranderen als w

e het op het niveau van 
de sam

enleving aanpakken. Vandaag w
int die interesse in een collectieve visie 

w
eer terrein. D

e fem
inistische m

ethodiek om
 individuele ervaringen sam

en 
te leggen, te analyseren en naar het m

aatschappelijke niveau te tillen, heeft 
daarin zeker een plaats. Ze w

erkt verbindend en laat toe om
 scherpe analyses 

te m
aken die steeds w

ortelen in de concrete levens van heel diverse m
ensen.

D
ie voortdurende terugkoppeling behoedt het fem

inism
e voor verstarring. 

D
e fem

inistische ideeën voor een betere sam
enleving zijn nooit in een 

strakke blauw
druk gegoten m

aar steeds in evolutie. D
e bew

eging heeft 
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de voorbije vijftig jaar voortdurend aan haar denkkader geschaafd en het 
verfijnd en bijgestuurd. H

et putte daarbij zow
el uit ideeën vanuit de basis 

als uit onderzoek in fem
inist & gender studies binnen de academ

ische 
w

ereld. H
et heeft hard gepleit voor een specifiek em

ancipatiebeleid en 
heeft die instanties vervolgens stelselm

atig aangesproken m
et zijn eisen. 

Solidariteit en luisterbereidheid zijn cruciale begrippen in het fem
inism

e. 
Sisterhood is pow

erful, zolang dat zusterschap m
eerstem

m
ig is. Binnen de 

fem
inistische bew

eging bij ons hebben bijvoorbeeld lesbische vrouw
en, 

vrouw
en van kleur en transvrouw

en hard m
oeten knokken om

 ruim
te te krij-

gen voor hun perspectieven – en dat blijkt nog steeds nodig. D
e bew

eging 
leerde zo dat ongelijkheden (sekse, kleur, klasse, geaardheid, gezondheid …

) 
op een com

plexe m
anier op elkaar inhaken en elkaar versterken. O

ok Furia 
m

aakte daarin een leerproces door. Lesbische vrouw
en hebben bijvoorbeeld 

m
eerm

aals geprotesteerd tegen hun onzichtbaarheid op vrouw
endagen. D

ie 
acties w

aren nodig om
 Furia gevoelig te m

aken voor hun specifieke strijd. 
Een betere w

ereld zullen w
e steeds opnieuw

 en sam
en m

oeten verbeelden. 
En daarbij m

oeten w
e oog hebben voor de deels onzichtbare norm

en die 
leiden tot ongelijkheid tussen vrouw

en. D
ie oefening is w

ezenlijk onderdeel 
van het fem

inism
e dat Furia voorstaat en ze onderbouw

t in het debat over 
de hoofddoek ons pleidooi voor keuzevrijheid.

D
at is w

aar intersectioneel fem
inism

e voor staat: het besef dat w
itte 

en zw
arte vrouw

en, lesbische of heterovrouw
en, cis- en transvrouw

en, 
vrouw

en m
et of zonder beperking, uit de econom

ische elite of uit de arbei-
dersklasse, m

et een verschillende levensbeschouw
elijke overtuiging …

 niet 
dezelfde onderdrukking ervaren en dus niet identiek dezelfde strijd voeren, 
m

aar w
el solidair kunnen zijn. A

udre Lorde verw
oordde dat prachtig m

et 
de oproep om

 elkaar te ontm
oeten op de raaklijnen van elkaars strijd. 

D
at houdt m

eteen ook in dat ons fem
inism

e nooit een fem
inism

e voor de 
elite of de happy few

 kan zijn. D
e em

ancipatie van de ene vrouw
 m

ag nooit 
ten koste gaan van de andere, en de situatie van de vrouw

en m
et de zw

akste 
m

aatschappelijke positie m
oet ons grootste aandachtspunt zijn. 

K
rijtlijnen voor de toekom

st

W
e staan een fem

inism
e voor dat w

erkt voor alle vrouw
en en hante-

ren daarbij een intersectioneel perspectief. A
ls zeg m

aar de com
bi-

natie van arbeid en gezin enkel haalbaar is voor vrouw
en uit de m

idden-
klasse op de rug van slecht betaalde andere vrouw

en, dan zijn w
e er nog 

niet. A
ls vrouw

en m
et een hoofddoek geen volw

aardige plaats in de 
sam

en leving krijgen, dan verzetten w
e ons. 

W
e w

illen het debat over zorg voor m
ens, m

ilieu en klim
aat bovenaan 

de agenda. Betaalde en onbetaalde zorgarbeid zijn de onzichtbare en 
niet erkende basis w

aarop zich het ‘echte’, zogenaam
d productieve en 

w
instgevende w

erk ent. Beide vorm
en van zorgarbeid w

orden vooral door 
vrouw

en, in steeds grotere m
ate door vrouw

en van kleur, uitgevoerd en 
genieten w

einig erkenning. N
et zoals zorgarbeid w

ordt verw
aarloosd ten 

opzichte van ‘productieve’ arbeid, m
oet de zorg voor het m

ilieu en onze 
planeet het afleggen tegen het dogm

a van econom
ische groei en snelle 

w
inst. W

e m
oeten onze aandacht voor zorg verder verbreden naar klim

aat 
en m

ilieu en kunnen daarbij inspiratie putten uit het ecofem
inism

e. 

Furia zet in op solidariteit en verdedigt m
ee de bekom

m
ernissen van 

andere m
ensenrechtenbew

egingen. Vandaag gaat dat m
et nam

e 
over de brede antiracism

ebew
eging, m

et organisaties als BO
EH

! en Black 
Lives M

atters. D
ie solidariteit houdt in dat w

e alert zijn voor onze eigen voor-
oordelen. Er is niets m

is m
et ‘w

oke’: het is net erg w
aardevol om

 te beseffen 
dat w

e allem
aal stereotypes m

eedragen en beseffen w
anneer w

e ons door 
vooroordelen laten leiden. D

at is geen kw
estie van (zelf)kastijding, m

aar van 
w

illen leren. A
ls organisatie voor sociaalcultureel volw

assenenw
erk w

il Furia 
hierin een rol spelen door een w

erking uit te bouw
en rond stereotypen. O

ok 
het perspectief van m

annen (m
/x) heeft daarin een plaats. 

D
e fem

inistische bew
eging m

oet bondgenoot zijn van bew
egingen 

voor sociale gelijkheid, evenw
aardige N

oord/Zuid-relaties, ecologi-
sche duurzaam

heid en klim
aat ... m

et w
ie ze bepaalde eisen deelt. Voor 

zo’n bondgenootschap is geen absolute overeenstem
m

ing nodig, zolang 
het gesprek over analyses en doelstellingen kan blijven lopen. D

at gesprek 
m

oet een echte dialoog zijn, w
ant genderthem

a’s onder de aandacht 
brengen van het beleid is geen zaak van vrouw

en alleen. Bij het organise-
ren van de Vrouw

endag en andere evenem
enten zal Furia extra aandacht 

hebben voor de dialoog m
et organisaties buiten de vrouw

enbew
eging. 

En het zal blijven duidelijk m
aken dat veel fem

inistische eisen ook m
annen 

ten goede kom
en, en zij dus ook bondgenoten kunnen zijn bij het verw

e-
zenlijken van de fem

inistische agenda.

W
e m

oeten plaatsen blijven creëren w
aar w

e sam
enkom

en op basis 
van gedeelde discrim

inaties, bekom
m

ernissen en ervaringen. O
nder 

vrouw
en (v/x), onder LG

BTQ
i, onder personen m

et m
igratieroots, m

ensen 
m

et een beperking enzovoort. D
ie plaatsen staan onder druk m

om
enteel. 

Er is kritiek op aparte zw
em

uurtjes voor vrouw
en en onbegrip w

anneer 
vrouw

en v/x een aparte betoging opzetten. O
verheden typeren zelforga-

nisaties als ‘identitair’ en dreigen subsidies in te trekken. A
ls fem

inisten 
kennen w

e de w
aarde van dit soort plaatsen, ze lopen als een rode draad 

door de geschiedenis van onze bew
eging en w

e zullen ze onvoorw
aarde-

lijk verdedigen voor elke groep die ze nodig heeft.


