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Sinds 1970 ben ik feminist, en dat blijf ik tot in de kist. Ik heb indertijd mee Dolle mina opgestart in Vlaanderen. 
“Een rebelse meid is een parel in de klassenstrijd” klonk het toen. Later werd dat “geen feminisme zonder 
socialisme, geen socialisme zonder feminisme”. Vanuit mijn feministisch engagement kwam ik tot een politiek 
engagement in de RAL, later de SAP, de enige linkse partij die de autonome vrouwenbeweging erkende. 

Vrijheid, gelijkheid en solidariteit
Momenteel ben ik vooral nog met feminisme bezig, en in het bijzonder met BOEH!, de actiegroep Baas over Eigen Hoofd. 
Wij komen op voor het recht van vrouwen om altijd en overal een hoofddoek te dragen, ook als ambtenaar, ook als 
leerkracht, ook als leerling, ook als werkneemster. Wij argumenteren dat vanuit de belangrijke feministische principes 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Vrijheid om voor een religieuze praktijk zoals de hoofddoek te kiezen. Gelijkheid 
als recht op gelijke behandeling. Solidariteit in de consequente erkenning van beide vorige rechten. Die drie principes 
worden voortdurend met de voeten getreden. Alle vrouwen krijgen daar op verschillende manieren mee te maken. 

Via onze acties stellen we dat aan de kaak en ageren we daartegen.

Feministische actie wordt er niet gemakkelijker op. Ons uitgangspunt is de strijd voor de bevrijding van alle vrouwen uit 
het complexe web van vele gecombineerde vormen van ongelijkheid. Die zijn verweven met een systeem dat steunt op 
sociaaleconomische uitbuiting van de meerderheid van de mensen op wereldschaal. Een systeem dat mee in stand wordt 
gehouden door vaak populaire seksistische en racistische stereotiepen en vooroordelen. 

Voila, een poging om mijn feministisch engagement kort weer te geven…

Een slogan is het niet meteen geworden. Slogans vinden we wel voor de concrete acties: baas in eigen buik, baas over 
eigen hoofd, sisterhood is powerful (of kan het zijn), recht op werk en recht op dop, werktijdverkorting voor iedereen, 
recht op zelfbeschikking, gelijk loon voor gelijk werk, geef ons de nacht terug, het kleine (sekse) verschil met de grote 
gevolgen (gender), je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt, vrouwen (rechten) zijn mensen 
(rechten), een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets, halt aan de uitbuiting van de vrouw, blijf van mijn lijf, brave 
meisjes gaan naar de hemel, stoute meisjes overal, abortus de vrouw beslist, vrouwen wereldwijd verenigt u, enz.

Voor wie er nog moest aan twijfelen: niet de mannen zijn onze vijand, al kunnen velen van hen het lelijk uithangen,  
zo gewend als ze zijn aan hun patriarchale machtspositie. 

Het kapitalistisch systeem en zij die er hun profijt uithalen en het als patriarchaal systeem in standhouden zijn onze 
vijand. En de politieke beloften van gelijke kansen, gelijkwaardigheid in diversiteit, ja,  
zelfs gendergelijkheid, leiden telkens weer tot meer en meer ongelijkheid. 

We zijn het beu. Tijd dus voor een feministische en antikapitalistische stem!

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


