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Tijd voor  
verandering! 

#metoo. De hashtag die niet weg was te slaan uit de media. Verhalen over 
seksuele intimidatie in de filmindustrie, de sport en de politiek gaven aanlei- 
ding tot een storm van verontwaardiging. Op sociale media maakten duizenden 
vrouwen duidelijk dat seksisme en seksuele intimidatie wijdverspreid zijn. 
 
“Ik ook?” Zoals alle vrouwen kreeg ook ik te maken met ongewenste aanra- 
king, bijvoorbeeld op een festival. Ik kreeg al een seksistische opmerking naar 
het hoofd geslingerd of had al een onveilig gevoel op straat. Niet oké. 
 
Critici vinden dat er te hysterisch wordt gedaan, dat er wordt overdreven, dat 
er te weinig genuanceerd wordt. Jammer, want de kern van de boodschap 
dreigt verloren te gaan. Van een seksistische opmerking, over een ongewen-
ste aanraking tot regelrecht geweld: het zijn allemaal uitingen van een cultuur 
waarin vrouwen en mannen simpelweg niet gelijk zijn. Laten we de collectieve  
verontwaardiging zien als een kreet voor verandering. Het is in de wereld 
slecht gesteld met vrouwenrechten en gendergelijkheid. Het kan veel beter. 
Zijn we het daar niet allemaal over eens? #metoo 
 
Liesbet Vangeel 
Beleidsmedewerker
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Samen voor  
gendergelijkheid!
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Machismo:  
grappig, ergerlijk of  
ronduit gevaarlijk? 
In het Spaans betekent macho ‘mannetje’. In het Nederlands 
niet: het is een stoere vent die te koop loopt met zijn seksuele 
appetijt en agressie. Machogedrag is uitgesproken overdreven 
mannelijk gedrag, waardoor het bij veel mensen nogal lach-
wekkend of zelfs ergerlijk overkomt. Maar wanneer wordt 
grappig gedrag ergerlijk, en ergerlijk gedrag grensoverschrij- 
dend of ronduit gevaarlijk? 

VAN PIROPO TOT FEMINICIDIO 
Gaande van een complimentje, wat 
gefluit en haantjesgedrag, over 
seksistisch getinte opmerkingen, 
een hand op je been, gevolgd en 
nageroepen worden op straat, tot 
regelrecht geweld, verkrachting of 
zelfs moord. Het zijn allemaal ver-
schillende dingen, maar als we ze 
naast elkaar zetten, zijn het allemaal 
uitingen van eenzelfde machismo. 
Van een machocultuur waarin de 

man centraal staat in de samen- 
leving en de traditionele rolverdeling 
tussen vrouwen en mannen niet of 
weinig in vraag wordt gesteld. Een 
cultuur die in vele landen vandaag 
springlevend en alomtegenwoordig is.  
 
In Latijns-Amerika is de piropo haast 
verheven tot een kunst. Een veel-
betekenende blik, een compliment, 
een fluitje. Het is dagelijkse kost en 
ook voor vrouwen een deel van het 
verleidingsspel. 

Focus
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Maar eens in een relatie steken 
jaloezie en ongelijke machtsver-
houdingen de kop op. De meeste 
gevallen van gendergeweld vinden 
dan ook plaats tussen partners.  
Vrouwen die de positie van de man 
durven uit te dagen, die opkomen 
voor zichzelf, krijgen vaak te ma- 
ken met gewelddadige reacties. Ze 
komen terecht in een spiraal van 
geweld, die ze in het ergste geval 
zelfs bekopen met de dood.  

In Latijns-Amerika zijn de statistie- 
ken van feminicidios of vrouwen-
moorden amper nog bij te houden. 
Elke dag worden er gemiddeld min-
stens twaalf latinas vermoord, omdat 
ze vrouw zijn. Ook in Afrika komen 
‘feminicides’ vaak voor, zowel binnen 
relaties als in de context van ere-
moorden en genitale verminking met 
dodelijke afloop. Volgens sommige 
definities wordt ook dood na besmet-
ting met aids als gevolg van seks- 
istisch mannelijk gedrag beschouwd 
als feminicide. Denk aan het wei- 
geren van mannen om een condoom 
te gebruiken of aan verkrachting. 
Het is iets wat de cijfers nog meer de 
hoogte induwt.  

NIET ÉÉN VROUW MINDER 
We willen niet een vrouw minder op 
de wereld. Geen enkele vrouw mag 
nog sterven door vrouwenhaat. Dat 
is de kreet van miljoenen vrouwen 
wereldwijd die de straat opkomen 
tegen de moorden, het geweld en 
de heersende machocultuur.  De or-
ganisaties waar FOS elke dag mee 
samenwerkt, staan daarbij op de 
eerste rij. Samen in de strijd voor 
vrouwenrechten. 

TEKST Liesbet Vangeel

Nog niet uitgelezen? 
Ga naar FOS.ngo/machismo en ontdek nóg 
meer achtergrond 

“Elke dag worden er  
gemiddeld 12 latinas  

vermoord” 
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Hij sloeg me. Jarenlang dacht ik 
dat ik niets waard was, dat ik niets 

betekende. Ik vreesde voor de toekomst van 
mijn kinderen en besloot over te gaan tot 
actie. Ik vond een workshop die mij kracht 
gaf. Dankzij internationale solidariteit heb 
ik mijn waardigheid teruggevonden.

Lees het volledige verhaal van Patricia
op FOS.ngo/patricia

Patricia 
Martinez 
Voormalig slachtoffer  
van partnergeweld 
Nicaragua 

Interview
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België is een van de grootste 
kampioenen in gendergeweld.  

Hoe de samenleving daarmee omgaat is een 
keuze, want het gaat nog steeds om normen 
en waarden. Zolang de ongelijkheid bestaat 
zullen er mensen zijn als ik, die er iets aan 
willen veranderen.

Lees het volledige verhaal van Bieke 
op FOS.ngo/bieke

Bieke 
Purnelle  
Algemeen directeur  
RoSa vzw  
België 
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 OP HET WERK 
“Het is moeilijk om aan de slag te 
gaan bij bedrijven waar de macht 
uitsluitend bij mannen ligt. Je hebt 
quasi overal te kampen met discrimi- 
natie, schendingen van je rechten 
en seksuele intimidatie op het werk. 
Als je er desondanks toch in slaagt 
om door te groeien naar een leiding-
gevende functie, word je vaak op alle 
mogelijke manieren tegengewerkt. 
Dat heeft een afschrikkingseffect op 
andere vrouwen met ambities.” 
 

IN HET DAGELIJKSE LEVEN 
“Je krijgt sowieso te maken met 
geweld omdat je een vrouw bent. De 
daders zijn vaak geen onbekenden. 
Het zijn collega’s of leidinggevenden, 
vrienden of zelfs je partner. Maar je 
wordt niet verondersteld om je me-
ning te uiten, beslissingen te nemen 
of zelfs maar niet akkoord te gaan 
met beslissingen van andere man-
nen. Zelfs als hun keuzes negatieve 
gevolgen hebben voor jou. Doe je dat 
toch, krijg je te maken met geweld-
dadige reacties.” 

Uit het Zuiden
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Geweld op vrouwen  
in Zimbabwe 
Zimbabwe is de laatste jaren zowel politiek, economisch als  
sociaal niet erg stabiel. Het vertrek van ex-president Mugabe 
zorgt daarbij voor weinig beterschap. Zimbabwaanse vrouwen 
moeten hun plaats zien te vinden in een door mannen over-
heerste cultuur. Genderactiviste Fiona van de Zimbabwaanse 
vakbond ZCTU, geeft een kijk in het leven van de Zimbabwaanse 
vrouwen. 



Nog niet uitgelezen? 
Ontdek meer op FOS.ngo/machismo

SAMEN MET VAKBONDSKOEPEL ZCTU 
ZCTU versterkt organisaties door 
vorming en trainingen aan te bieden. 

De vakbondskoepel zet hierbij hard 
in op genderbewustzijn. “We gaan 
voor gelijke participatie van vrouwen 
en mannen in de vakbond”, vertelt 
Fiona. “En dan heb ik het over echte 
gelijkheid: vrouwen in topposities 
wiens stem minstens even zwaar 
doorweegt als die van de mannen.” 

FOS strijdt samen met ZCTU tegen 
gendergeweld op de werkvloer. 

“We organiseren bijvoorbeeld vak-
bondsvormingen over seksuele in-
timidatie op de werkvloer en we zet-
ten ook werkgevers, het parlement 
en de overheid aan om gendergeweld 
een halt toe te roepen.” 
 
TEKST Jasper Rommel, Dries Merre
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Kom samen met ons op tegen onrecht 
Ontdek meer acties FOS.ngo/agenda

“Ik was zoals de gemiddelde textiel- 
arbeidster: een vrouw die weinig 
respect krijgt en zich daardoor niet 
sterk opstelt. Het glazen plafond, 
gelijk loon voor gelijk werk… We 
moeten sterk zijn om onze rechten 
af te dwingen. Het is een proces van 
emancipatie.” 

Marta Zaldaña  
vakbondsactivist El Salvador 
Met koepelvakbond FEASIES nemen 
we het op voor de rechten van arbei-
ders in de Salvadoraanse vrijhan-
delszones. 
 

“In de landbouwgebieden in Zuid- 
Afrika is er veel alcoholmisbruik en 
seksueel geweld. Vroeger was ik 
beschaamd om mij sterk op te stel-
len. Ik zeg nu neen tegen alcohol en 
drugs en ben niet meer bang om op 
mijn strepen te staan, ook tegenover 
mannen.” 

Rozaan Booysen 
Activist Zuid-Afrika 
Met Women On Farms versterken we 
gelijkwaardigheid binnen gemeen-
schappen in de landelijke gebieden 
van Zuid-Afrika.  

Samen voor genderrechten!
Wereldwijd strijden mannen en vrouwen voor de rechten van zij die 
ongelijk behandeld worden vanwege hun gender.

In Actie
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“Gendergelijkheid is meer dan mooie  
verklaringen. We kozen voor gelijke  
vertegenwoordiging binnen de vak-
bond, ook al zijn vier vijfden van 
onze leden mannen. Ook de man-
nen moeten hun houding veranderen 
en vechten tegen discriminatie en 
ongelijkheid.”  

Luis Isarra 
vakbondsvertegenwoordiger Peru 
Met vakbond FENTAP komen we op 
voor de rechten van arbeiders in de 
Peruaanse watersector. 

“Vrouwen moesten illegaal abortus 
plegen. Het kostte vele levens. Nu is 
abortus in sommige gevallen legaal, 
maar de samenleving moet het the-
ma met respect blijven behandelen. 
Laten we blijven debatteren op basis 
van argumenten. De slachtoffers ver-
dienen sereniteit.” 

Guadelupe Perez 
Feminist Bolivia 
Met Collectivo Rebeldio zetten we 
in op  preventie van tienerzwanger-
schappen in arme wijken van groot-
stad Santa Cruz de la Sierra. 
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Ook in België 
 
Blijf van mijn meloenen 
In 2017 voerde FOS actie voor de rechten van fruitplukkers 
wereldwijd. In België organiseerden we met progressieve 
vrouwenvereniging zij-kant een campagne voor vrouwen-
rechten op plantages. We verspreidden honderden pins 
met een dikke knipoog!   

#allemaalvrouwen
11.11.11 en FOS vroegen in 2017 een eerlijk migratiebeleid. Met de Ladies in 
Red (zij-kant, VIVA-svv, ABVV-vrouwen en FOS) benadrukten we de moeilijke 
leefomstandigheden van vrouwelijke vluchtelingen tijdens de Vrouwendag. 
Want alle vrouwen wereldwijd zijn op weg naar een betere toekomst. 
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