
FEL feminisme
Verduidelijking over de heksennacht

Introductie:  deze tekst  is  een reactie op een aantal kritieken en suggesties van mensen o.a.  op  
Indymedia OVL. Er is ook opgeroepen om eens samen “in de echte wereld” rond de tafel te gaan  
zitten om te discussiëren en we gaan daar graag op in. Om verwarring te voorkomen: FEL is de  
nieuwe naam van de feministische actiebende (FAB).

Verschillende visies, ideeën en acties binnen FEL

FEL is een autonoom feministisch collectief. Hoewel wij geen verantwoording aan andere groepen, 
mensen of organisaties hoeven af te leggen, zien wij onszelf wel als deel van een brede beweging 
van bewegingen, zoals de anarchistische, socialistische, linkse, feministische, andersglobalistische, 
progressieve,... en als er onduidelijkheden zijn of er is discussie of kritiek vanuit die bewegingen 
dan willen we graag ons standpunt  verduidelijken.

Wij zijn een groep feministes met een veelheid aan visies, ideeën en actievormen. Onze thema's en 
acties zullen doorheen de tijd evolueren en ook regelmatig wisselen van focus en vorm. Een actie 
met de focus op transgenders betekent niet dat we het feministische noorden kwijt zijn, een actie 
met de focus op vrouwen betekent niet dat we het transactivistische noorden kwijt zijn. Het moet 
voor ons bijvoorbeeld mogelijk zijn om een analyse over geweld op vrouwen uit te werken zonder 
beschuldigd te worden andere groepen te vergeten, anders kan feminisme in zo'n omgeving niet 
meer bestaan.

Hokjes, de gevolgen ervan en hoe ze ooit te slopen

Wij willen geen mensen in hokjes duwen, integendeel: ons doel is een samenleving zonder hokjes. 
Maar anno 2009-10 blijft het een feit dat we door het bredere systeem van seksisme allemaal op een 
artificiële manier in de M/V-hokjes worden geduwd en daar allemaal concrete gevolgen van dragen. 
Zij die door het systeem als man worden beschouwd, kunnen bijvoorbeeld gemakkelijker carrière 
maken en zij die door het systeem als vrouw worden gecatalogeerd hebben onder andere meer kans 
op seksistisch geweld. Het artificiële bestaan van slechts twee genderhokjes is de basis van het 
seksistische systeem. Wij willen die basis ten gronde richten, maar zolang die basis bestaat, willen 
wij ook de gevolgen van dat systeem kunnen aantonen en bekritiseren. Dat willen we doen met 
zoveel mogelijk mensen van alle genders: zij die zichzelf als man, vrouw, queer, transgender, ... 
identificeren. 

Een heksennacht, met zijn typische focus op fysiek en seksueel geweld, maakt voor ons deel uit van 
een kritiek op het hele systeem van seksisme. Dit systeem beknot de vrijheid van mensen, kneedt en 
beperkt onze identiteiten, en duwt ons in nauwe hokjes met rigide voorgeschreven genderrollen. 
Vrouwen én mannen én transgenders  én...  kortom iedereen,  wordt  doorheen het  leven  door  de 
maatschappij  in  een  bepaalde  richting  geduwd;  genderrollen  worden  ons  opgedrongen  met  de 
boodschap dat je anders niet aanvaard zal worden.

Bovendien ordent dit seksistisch systeem die hokjes zo dat vrouwen ondergeschikt worden gemaakt 
en  t.o.v.  mannen  minder  privileges,  minder  vrijheid  en  minder  mogelijkheden  hebben.  Dat 



fenomeen wordt in de echte wereld doorkruist door allerlei andere systemen van onderdrukking 
zoals racisme, kapitalisme... Maar het is deel van onze feministische visie om ook moeilijke zaken 
te zeggen die mensen niet graag horen: vrouwen worden onderdrukt omdat ze als vrouw aanzien 
worden. Mannen worden niet onderdrukt omdat ze als man worden aanzien. Dat wil niet zeggen dat 
ze alleen maar voordelen halen uit hun positie in dit seksistische systeem – mannen worden in een 
rol gedwongen die ook beperkend is.  

Het maakt deel uit van een feministische werking om mensen bewust te maken van hun rol in dit 
systeem,  ook  als  ze  dat  niet  altijd  graag  horen.  Als  we  kijken  naar  wie  er  seksueel  geweld 
ondervindt, wie er bezit heeft in deze wereld, wie er spreekt in publiek, wie er voor kinderen zorgt, 
dan zien we nog altijd een duidelijk onevenwicht. Wij vechten tegen dit systeem, samen met alle 
andere mensen van alle genders die dit ook willen.

Niet tegen mannen, wel tegen het systeem waardoor mannen geweld plegen op vrouwen

Als feministes maken we heel wat mee, horen we de verhalen van onze vriendinnen, lezen we de 
statistieken en beseffen we dat er  heel veel (seksueel)  geweld gepleegd wordt door mannen op 
vrouwen, holebi's en transpersonen. Dat vaststellen wil niet zeggen dat we mannenhaters zijn, het 
wil zeggen dat we een bepaald feit aankaarten omdat we daar een probleem mee hebben en dat 
willen veranderen. 

Wij geloven niet dat geweld aangeboren zit of uit genen of hormonen voortvloeit.  Gebruik van 
geweld vloeit voort uit o.a. situaties met machtsonevenwichten en dat moet verdwijnen. 

Wij geloven in de menselijkheid van alle mensen, wij geloven niet in een battle of the sexes. Het is 
het systeem van seksisme waarin wij helaas leven dat moet gesloopt worden.
Geweld moet stoppen. Verkrachting moet stoppen. Daarom moeten we deze confronterende zaken 
kunnen stellen.

Slachtofferrol? 

Wij willen ook geen mensen in een slachtofferrol duwen, integendeel: wij willen een wereld waarin 
er  niemand meer slachtoffer is.  Op dit  moment is dat niet  zo: enorm veel mensen ondervinden 
seksueel en/of fysiek geweld, zij zijn daar dus objectief gezien het slachtoffer van. Een constatering 
van dit feit is niet hetzelfde als mensen in een slachtofferrol duwen. 

Velen van ons hebben seksueel geweld ervaren. Anderen niet, maar voelen zich solidair genoeg om 
er  toch voor op straat  te  komen. Het is  ook nog steeds  een taboe,  wat de slachtoffers isoleert. 
Bovendien wordt er op scholen verbazend weinig aandacht aan geschonken. Kortom, er zijn vele 
redenen voor iedereen om iets rond het thema te doen. 

Op straat komen om fysiek geweld onder de aandacht te brengen en ertegen te protesteren is geen 
zwaktebod, integendeel. Het is voor ons een krachtig symbool tegen dit geweld. Wie erbij was kan 
het bevestigen: we hebben op een vrolijke maar heel duidelijke manier gezegd: dit pikken we niet, 
no more rape.



De Heksennacht was beperkt in 2009, maar even goed als vorige jaren

Wij staan achter het concept van deze heksennacht, maar we gaan niet ontkennen dat er enkele 
praktische problemen waren.  We waren nogal laat  gestart  met organiseren (één maand voor de 
heksennacht zou plaatsvinden) en hadden geen tijd om samenwerking met andere mensen / groepen 
te   organiseren.  We stonden eigenlijk  voor  de  keuze:  geen  heksennacht  dit  jaar  of  een  eerder 
minimalistische  heksennacht  met  wat  minder  mensen,  minder  voorbereiding  en minder  acts  en 
speeches. De meeste deelnemers vonden de heksennacht heel mooi en we zijn blij dat we, hoewel 
we met slechts een veertig à vijftigtal waren dit jaar, toch de heksennacht hebben laten doorgaan.

Wij zijn er ons bewust van dat sommige van de eerdere heksennachten een grotere nadruk hebben 
gelegd op queerpersonen en vinden dat een interessante focus. Net zoals we de focus van FAM 
(Feministische Anarchistische Madammen) van vroeger op vrouwen ook interessant vinden.  Het 
één sluit het ander niet uit, de focus kan variëren. Zo is er continuïteit in diversiteit.

Tezelfdertijd  zijn  wij  een  beperkte  groep  feministes  die  iedereen  welkom  heten  om  ons  te 
vervoegen in het feministische verzet. Wij kunnen niet op ons eentje alle acties en alle handelingen 
verrichten  die  we nuttig  vinden  om een  einde  te  maken aan  het  systeem van seksisme  en  bij 
uitbreiding alle systemen van onderdrukking.

Onze strijden zijn divers en ondersteunen elkaar. We overlappen, we steunen elkaar, we stimuleren 
elkaars bewustwording, tegen een gezamenlijke vijand: de systemen van onderdrukking. No one is  
free while others are oppressed.

“Het is belangrijk je denken en je persoonlijke leven te bevrijden, maar dit  
volstaat niet. Bevrijding is geen geïsoleerde ervaring ; het vindt plaats in  
verbinding  met  andere  mensen.  Er  zijn  geen  individuele  ‘bevrijde  
vrouwen’.”

 - Peggy Kornegger

Dood aan het patriarchaat,

de leden van FEL


