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Ik ben als activisme via een heleboel bochten bij links feminisme uitgekomen. Eerst werd ik actief in de antiracistische 
beweging naar aanleiding van de opkomst van het Vlaams Blok. Toen die 33% haalden in Antwerpen heb ik op tafel 
geklopt en ben ik begonnen me te informeren en acties te helpen organiseren. Snel daarna kwamen ook bij ons de 
andersglobalistische betogingen en acties voor en met mensen zonder papieren. 

Ik begon me in te zetten voor mensenrechten in studentengroepen, antiracistische en vluchtelingenactiegroepen, 
andersglobalistische, linkse en feministische bewegingen,... Mensenrechten werden al snel mijn passie.

Via die meer radicale hoek ben ik dan feminisme binnengevallen: links was ik al, daarna kwam de feministische klik. Er 
is een voor de mainstream verborgen onderstroom van verhalen, zoveel harde verhalen. De ervaringen van mezelf en een 
heleboel andere vrouwen met geweld en intimidatie noopten me tot actie. Er waren heel wat fenomenen die ik niet direct 
kon plaatsen, maar me wel opvielen, dingen die we nu bijvoorbeeld onder de noemer pornocultuur zetten.

Feminisme is iets echt, broodnodig en dringend. Elke dag gaan er mensen onderdoor aan geweld en daar moet een eind 
aan komen. Ik ben een intellectuele vrouw, ben graag bezig met nadenken en theorievorming, maar ik heb een hekel 
aan nutteloos gefilosofeer en postmodern geleuter. Ik vind het zeer grof dat er mensen zijn die enkel bezig zijn met 
abstracte debatten en carrièrisme, terwijl er zoveel leed in de wereld is. Er is een realiteit, die is zeer problematisch,  
en die moet anders!

Momenteel ben ik bezig met allerlei initiatieven rond feminisme en socialisme, zowel 
vorming als organisatie. De Gentse autonome groep FEL (Feministisch en Links) is er daar 
één van. Die groep organiseert acties en bijeenkomsten, vaak i.s.m. andere groepen want wij 
geloven in over grenzen heen werken. Eén van onze meest populaire zaken is een  
feministisch startpakket, een soort kit voor beginnende feministes.

Ik schrijf heel veel, nog een passie van me, maar dat is ook omdat ik merkte dat er zo weinig 
recent Nederlandstalig materiaal beschikbaar was. Ik geef ook regelmatig vorming en de 
laatste jaren merk ik een stevige opleving van interesse in vrouwenstrijd en feminisme: er zijn 
toch veel meer jonge mensen in autonome groepen en politieke partijen die opnieuw actief 
het seksisme willen aanpakken. Staan we aan het begin van een nieuwe feministische golf? Ik 
hoop het alvast! Geen feminisme zonder socialisme, geen socialisme zonder feminisme!

Wil je meer lezen over mijn ideeën? Kijk dan eens op mijn blog:  
http://linksfeminisme.wordpress.com

Onze levens zijn meer waard dan hun winsten!
Meer info over de SAP: www.sap-rood.org 

Meewerken met onze verkiezingscampagne: info@sap-rood.org  
of tel. 0496/20 76 37

Steun onze campagne ook financieel. Gifte Welkom op rekening INCA:  
IBAN: BE58 0016 6284 0179 / BIC: GEBABEBB 

v.u. André Henry, Plantinstraat 20, 1070 Brussel


