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je seksuele rechten



Deze keer geen salsa, reggaeton of lambada die vanuit Latijns-Amerika overwaait 
naar Europa, maar Un violador en tu camino ofwel ‘een verkrachter op je pad’. 
Het is meer dan een dansje of een strijdlied. Dit straatprotest is een kreet van 
woede. Het is een massaperformance die een diep ongenoegen uitstraalt tegen 
de Chileense politie, die seksueel geweld gebruikt bij de arrestatie van betogers.

Waarom kwamen eind 2019 ook duizenden vrouwen met de actie op straat in 
Peruaanse, Belgische en andere Europese steden? Omdat zij ook woedend zijn 
dat twee derden van alle vrouwen wereldwijd met seksueel geweld of intimidatie 
te maken krijgt, op straat, op de werkvloer, thuis. Omdat ze kotsbeu zijn dat man-
nen hier nog altijd mee wegkomen. Omdat ze verontwaardigd zijn dat de overheid 
en onze macho-maatschappij die plaag niet grondig aanpakken.

Iedereen moet zelf kunnen beslissen over het lichaam, niemand mag slachtoffer 
zijn van seksueel geweld. Zo lang dat niet het geval is, steunen we activisten die 
de straat, de school, het parlement en zo ook hun seksuele rechten claimen.

Felix De Witte - Regionaal coördinator Andes
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De verkrachter 
ben jij



Wereldwijd  
in actie
Ook in Peru was de straatactie Un violador en tu camino 
een succes.

©FOS/Bob Reijnders
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je seksuele rechten
Gezond seksueel actief zijn, vrij je seksualiteit beleven, veilig 
jezelf kunnen zijn. De samenleving laat het miljoenen mensen 
niet toe. Daarom antwoorden Latijns-Amerikaanse activisten 
massaal en op de meest creatieve manier.   

STRIJDPUNTEN 

Verontwaardiging brengt mensen in 
beweging. 3529 vrouwen waren in 
2018 het slachtoffer van feminicide 
of vrouwenmoord in Latijns-Ame-
rika. Die cijfers wijzen op ongelijke 
machtsverhoudingen en zorgen voor 
een golf van protest.

De oorzaak van de ongelijkheid ach-
ter de feminicide? Een samenleving 
waar seksuele en reproductieve rech-

ten en gezondheid niet belangrijk zijn 
(zie kader). Het beslissingsrecht over 
het eigen lichaam en de seksualiteit 
is niet voor iedereen gelijk.

Actie tegen die structurele ongelijk-
heid is zo verzet tegen een samen-
leving waar toegang tot abortus, 
gendergelijkheid en seksuele opvoe-
ding niet belangrijk zijn. Tegen een 
samenleving die voor velen onleef-
baar is en radicaal moet veranderen.
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WANNEER JE HET OPNEEMT VOOR SEKSUELE EN REPRODUC-
TIEVE RECHTEN EN GEZONDHEID, EIS JE DAT MENSEN ZELF 
KUNNEN BESLISSEN OVER HUN LICHAAM EN SEKSUALITEIT. 

Je wil dat iedereen in staat is om de hoogst mogelijke standaard van seksuele 
en reproductieve gezondheid te bereiken. Je wil zo een gelijke samenleving.
Wij korten het begrip vaak af tot ‘seksuele rechten’, waarmee we de breedst mogelijke 
definitie van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid bedoelen en alles wat 
daaronder valt.

ACTIVISTEN

In Latijns-Amerika laat de golf aan 
protest verschillende strijdpunten 
samenvallen. Afhankelijk van de 
lokale context zijn er andere accen-
ten, maar telkens staat het beslis-
singsrecht over eigen lichaam en 
seksualiteit centraal.

Talrijke creatieve campagnes bren-
gen groepen mensen samen. Iedere 
afgelijnde organisatie, loshangende 
groep of individuele activist heeft 
eigen prioriteiten en eigen methodes. 

De smeltkroes van activisten op 
vlak van etniciteit, gender, seksuele  
oriëntatie en andere achtergronden, 
vindt eenheid in de strijd tegen de 
onderdrukking die de samenleving 
uitoefent op mens en lichaam. Want 
een iets is duidelijk: de systemen 
die ongelijkheid tussen man-vrouw, 
hetero-holebi, inheems-blank en 
arm-rijk in stand houden, die moeten 
eraan!

De mobilisatiekracht leidt tot 
tegenkanting uit rechtse hoek (zie 
p.6-7), maar kent successen. In 
Latijns-Amerika beschermen betere 
wetten seksuele rechten, wordt het 
taboe vaker doorbroken en zijn meer 
mensen bewust en betrokken.

CREATIEF

De creatieve manieren waarop jonge 
mensen in Latijns-Amerika hun 
rechten opeisen wekt bewondering 
op. In hun enthousiasme ontwik-
kelen ze nieuwe actievormen tegen 
het onrecht dat de samenleving hen 
aandoet. Onrecht dat wereldwijd 
plaatsvindt: feminicide en transfobie, 
maar ook anderen uitingen van een 
ongelijke samenleving, zijn evengoed 
een Belgische realiteit.

De strijd van Latijns-Amerikaanse 
activisten werkt inspirerend. Zo 
claimen ze de straat, de school, het 
parlement en hopelijk ook de hele 
wereld!

Claim je seksuele rechten en laat je inspireren 
FOS.ngo/claim



MONDIAAL

Wie claimt  
jouw rechten? 
DE MARKT?
Een vrouwelijke president? Dat heet 
een overwinning voor alle vrouwen. 
Maar wat als die vrouw seksuele 
rechten wil terugdraaien?

Het was de realiteit in 2019, toen 
Jeanine Áñez zichzelf had uitgeroe-
pen tot interim-president van Bolivia. 
De feministische invalshoek van de 
media zette de realiteit op haar kop. 
Want de nieuwe president ging inzet-
ten op privatisering en lagere lonen. 
Tijdens haar inauguratie zei ze zelfs 
dat ze “de bijbel terug in het presi-
dentieel paleis” zou brengen.

Dat merkten activisten en politici ook 
op tijdens Regionale Conferentie voor 

de Vrouw in Latijns-Amerika in 2020. 
“Economische ongelijkheid, racisme, 
gebrek aan politieke participatie, 
seksueel geweld, het treft vrouwen 
het hardst”, klonk het. Als een rege-
ringsleider af wil van herverdeling, 
het gezondheidssysteem wil priva-
tiseren, diversiteit wil platwalsen, 
seksuele opvoeding verbant van 
de schoolbanken, dan is het eerste 
slachtoffer de vrouw.

Wie een systeem wil dat die vormen 
van ongelijkheid door de vingers ziet, 
heeft geen oog voor seksuele rech-
ten. Zolang neoliberale en conser-
vatieve politici de plak zwaaien, blijft 
feministische actie een vorm van ver-
zet tegen het systeem. Zo niet, is het 
niet meer dan marketing.
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Meer achtergrond? Claim meer kennis 
FOS.ngo/claim

DE KERK?
Gender? Dat is gewoon anale seks. 
Althans, dat probeert de evange-
lische kerk de Peruanen wijs te 
maken. Maar wat als die kerk het 
voor het zeggen heeft?

Het aantal evangelische kerken 
schiet in Latijns-Amerika als pad-
denstoelen uit de grond en zorgt 
voor politieke ravage. Presidenten 
in Brazilië, Chili en Colombia kregen 
openlijk evangelische steun voor hun 
beleid tegen seksuele rechten.

De evangelische lobby weegt dankzij 
financiële steun uit de Verenigde Sta-
ten wereldwijd door in de politieke 
debatten. Vooral wanneer het over 
seksuele rechten gaat. In Peru is er 
zo een oorlog tegen seksuele opvoe-
ding op school.

Gendergelijkheid is het nieuwe taboe. 
Een wet die het woordje “gender” 
bevat? Die wordt afgekeurd. Intussen 
is er een hele beweging die eist dat 
seks enkel bespreekbaar is binnen 
het gezin. Waardoor tieners versto-
ken blijven van broodnodige seksuele 
voorlichting en voorbehoedsmiddelen. 

DE ACTIVISTEN!
Toch zet de wereld ook stappen voor-
uit dankzij activisten en middenveld- 
organisaties. Ze zetten feminicides 
bovenaan de agenda met pakkende 
verhalen, gaan zelf seksuele opvoe-
ding geven op scholen en spannen 
rechtszaken aan voor het recht op 
abortus. Stap per stap komt er ver-
andering en verandering waarbij de 
machtelozen een stem krijgen, zal 
altijd tegenkanting van de machtheb-
bers kennen.
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de straat
SEKSUELE RECHTEN IN DE 
PUBLIEKE RUIMTE

Jonge meisjes die gedwongen wor-
den om te bevallen, brutale aanvallen 
op homokoppels, soa’s die levens-
lang ongezond maken, feminicide en 
een glazen plafond, het is een rea-
liteit waar mensen te vaak hun blik 
van afwenden. Een samenleving die 
zo’n onrecht onzichtbaar wil houden, 
moet radicaal veranderen.

Daarom claimen activisten in 
Latijns-Amerika de straat. Ze hou-
den kleurrijke massamanifestaties, 
vindingrijke sit-ins en razend popu-
laire straatshows (zie p.2 en 3). Ze 
wapenen zich met taal en beeld. Met 
prachtige affiches of graffiti en frap-
perende kreten of liederen. Maar ook 
met klein verzet als een symbolische 
sjaal of subtiele ongehoorzaamheid, 
eisen ze de publieke ruimte op. En 
dat op een creatieve manier.

Wanneer ze het taboe doorbreken en 
de ongelijkheid zichtbaar maken, kan 
niemand de blik afwenden van het 
onrecht.

“DOOR ONZE UNIEKE ACTIES IS HET ONGELIJKE  
BESLISSINGSRECHT OVER LICHAAM EN  
SEKSUALITEIT PLOTS VOOR IEDEREEN ZICHTBAAR.”

- Psycholoog en activist, Macarena Gonzales Espinoza 
uit Lima, Peru

Claim de straat en eis je seksuele rechten op
FOS.ngo/claimdestraat

De progressieve gezondheidsorganisatie Promsex, loopt voorop in de strijd 
voor seksuele rechten in Peru. Met de steun van jonge activisten eisen ze het 
straatbeeld op. Dankzij unieke campagnes brengen ze een massa volk op de 
been voor creatieve acties waar pers en politiek niet naast kunnen kijken. Op 
sociale media brengen ze alles in beeld. Zo verspreidt het verzet zich als een 
lopend vuurtje.



9

Claim het parlement en eis je seksuele rechten op
 FOS.ngo/claimhetparlement

het parlement
SEKSUELE RECHTEN OP DE 
POLITIEKE AGENDA

Een systeem dat ongelijke toegang 
tot seksuele rechten door de vingers 
ziet moet ook van binnenuit veranderen.

In Latijns-Amerika claimen acti-
visten daarom het parlement. Met 
sterk cijfermateriaal en gigantische 
petities stappen ze naar politici. Zo 
krijgen ze thema’s als abortus, femi-
nicide en gendergelijkheid bovenaan 

de agenda. Wetgeving moet bijvoor-
beeld genderdiscriminatie tegen
gaan, terwijl de overheid via scholen 
en ziekenhuizen de juiste info moet 
verspreiden. Intussen verdedigen 
activisten ook slachtoffers van het 
ongelijke systeem voor de rechtbank. 
Zo dwingen ze progressieve interpre-
taties van wetten af of tonen ze aan 
dat de wetten aan vernieuwing toe 
zijn.

Door de politiek en het gerecht aan 
hun kant te krijgen, veranderen ze de 
samenleving voor iedereen.

“HET IS MOEILIJK OM JE VOET TUSSEN DE DEUR TE 
KRIJGEN BIJ GERECHT EN POLITIEK. MAAR ALS HET 
LUKT, KAN HET TOT GROOTSE DINGEN LEIDEN.” 

- Advocaat en activist Mayra Tirira uit Quito, Ecuador

De Ecuadoraanse gezondheidsorganisatie Surkuna vindt dat iedereen moet 
kunnen meebeslissen over de mogelijke inperking van hun seksuele rechten. 
Via lobbywerk proberen ze parlementsleden te overtuigen om een einde te 
maken aan de onverschilligheid. Intussen nemen ze het voor de rechtbank op 
voor meisjes, vrouwen en jongeren van wie de seksuele rechten geschonden 
zijn.
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de school 
SEKSUELE RECHTEN VOOR 
ALLE LEEFTIJDEN

‘Jouw lichaam, jouw regels.’ Die 
leuze gaat niet op voor alle jongeren. 
Ze krijgen geen info over seksualiteit 
en gezondheid, hebben geen toegang 
tot anticonceptie en weten niet wat 
hun rechten zijn. Dat leidt tot onge-
wenste (tiener)zwangerschappen, 
soa’s, seksueel geweld, discriminatie 
en psychische problemen. 

In Latijns-Amerika pikken ze dat 
niet. Jonge activisten claimen er de 
school. Ze houden acties voor de 
schoolpoort, verspreiden vernufte 
affiches en flyers op de speelplaats 
en nemen zelfs de lessen seksuele 
opvoeding over. Maar ook sociale 
media zijn een krachtig instrument 
in handen van jonge activisten om op 
een creatieve manier hun medescho-
lieren en -studenten te bereiken. 

Het doel? Iedereen informeren en 
bewustmaken om zo seksuele rech-
ten voor de jeugd op te eisen.

Claim de school en eis je seksuele rechten op 
FOS.ngo/claimdeschool

Via de feministische organisatie Colectivo Rebeldía kunnen Boliviaanse jon-
geren zelf het tij keren. Ze werken zelf acties uit en overtuigen zo andere 
jongeren om verandering af te dwingen. Creatieve theaterstukken doorbre-
ken het taboe, muurschilderingen verspreiden cruciale informatie en op 
school gaan ze het gesprek aan met klasgenoten en de directie.
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“OP SCHOOL EN IN DE KERK HEBBEN WE HET 
AMPER OVER SEKSUALITEIT. HET IS TIJD OM HET 
TABOE TE DOORBREKEN, ZODAT WE OPENLIJK  
KUNNEN PRATEN.”

- Jonge activist uit Santa Cruz, Bolivia



Het leerrijkste lexicon
Nog niet helemaal thuis in de wereld van seksuele 
gezondheid? Verbind de woorden met hun definitie 
en ontdek wereldwijde activistische woordenschat.

1 Discriminatie en uitsluiting 
vinden niet alleen plaats op 
basis van geslacht, maar ook 

op basis van leeftijd, etniciteit, sek-
suele voorkeur en ga zo maar door. 
Om de verschillende identiteiten die 
ongelijkheid versterken binnen een 
samenleving in verhouding te plaat-
sen, bestaat dit begrip.

2 Je hebt geslacht, wat op bio-
logische kenmerken slaat, en 
je hebt dit. Het is een sociale 

constructie, bepaald door maat-
schappelijke, politieke, historische, 
culturele en religieuze invulling van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid.

3 Dit woord staat synoniem voor 
moorden op vrouwen, louter 
en alleen omdat ze vrouw 

zijn. Het begrip heeft een zware 
lading omdat het om extreem fysiek 
geweld gaat, waar ongelijkheid ach-
ter schuilt.

4 Een verwijzing naar een 
traditionele organisatie van 
de samenleving, die zorgt 

voor ongelijkheid tussen man en 
vrouw.  Dat systeem heeft een eigen  
ideaalbeeld van mannelijkheid en 
vindt die mannelijkheid belangrij-
ker dan vrouwelijkheid. De normen 
die het voorlegt, hebben een impact 
op iedereen.

5 Het feit dat ook mannen en 
jongens soms nadelig onge-
lijk zijn tegenover vrouwen en 

meisjes. In heel wat landen liggen 
de zelfmoordcijfers en is de school-
uitval hoger bij mannen dan bij 
vrouwen. Dit fenomeen is daarom 
ook een strijdpunt van veel activisten.

Gender    Patriarchaat   Intersectionaliteit    

Reversed gender gap    Feminicide

Gender: 2
Patriarchaat: 4
Intersectionaliteit: 1
Reversed gender gap: 5
Feminicide: 3
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