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FEMINISME EN ANTIRACISME: 
PERSPECTIEVEN VOOR DE STRIJD 

TEGEN VGV IN BELGIË 

S a m e nv at t i n g  v a n  h e t  w e b i n a r  

Op 19 mei 2020 organiseerde GAMS België een webinar (in het Frans) over 

feminisme en antiracisme met de bedoeling na te denken over de strijd tegen 

vrouwelijke genitale verminking (VGV). Het webinar kadert in een langetermijn-

project dat de conventionele ideeën rond vrouwelijke migranten getroffen door 

VGV wil doorbreken. Het project wordt gesteund door Equal.brussels. 

Het stigmatiserend discours doorbreken  

De webinar werd gemodereerd door Diariou Sow en Oumar Diallo, beiden lid van de Raad 

van bestuur en cobemiddelaars (v/m/x) bij GAMS België. Met deze webinar trachtten ze 

een einde te maken aan: (1) Het stigmatiserend en racistisch discours dat stelt dat VGV een 

“barbaarse praktijk” is uit sub-Saharaans Afrika; (2) de slachtofferrol waarin deze vrouwen 

ongewild geplaats worden en (3) het inpraten van schuldgevoelens met volledige 

schuldtoekenning op de ouders. De webinar 

creëerde een kader waarin niet enkel de 

mogelijkheid tot het afstand nemen van een 

voorbijgestreefde, Europese denkwijze werd 

besproken, maar waarin ook ruimte werd 

gecreeërd om middels deze reflectie vrouwen hun 

onafhankelijkheid te bevorderen en hen te 

empoweren in kwesties die hen aanbelangen.  

Met de steun van Equal.brussels 
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Het belang van woordkeuze  

Isma Benboulerbah, is projectmedewerkster bij het EndFGM 

European Network dat zich inzet binnen de strijd tegen 

gendergerelateerd geweld, VGV en een netwerk van jonge 

ambassadrices opgericht heeft. Zij besprak het racisme rond 

VGV en stelde hierbij de woordkeuze die gehanteerd wordt bij 

het bespreken van het onderwerp met vrouwen en betrokken 

gemeenschappen in vraag. Zij stelt hierbij dat deze keuze minder 

onschuldig is dan het lijkt en dat dit niet enkel voorstelling van 

het onderwerp beïnvloedt, maar ook de perceptie van de 

vrouwen en daarmee ook hun gevoel van welbehagen. 

 Politieke uitbuiting en racistisch discours  

Isma wees op de politisering van het onderwerp, waardoor de specifieke woordkeuze en de 

misleidende aanpak van het probleem misbruikt worden voor racistische, islamofobe of anti-

immigratie propaganda. De resolutie die extreemrechtse groeperingen in februari 20201  

indienden bij het Europees Parlement, maakt duidelijk dat de strijd tegen VGV (opnieuw) 

uitmondt in een openlijk racistisch en anti-immigratiediscours, waarin het eeuwige argument 

over tegengestelde beschavingen en culturele onverenigbaarheden telkens weer opduikt. 

Hatelijke en racistische opmerkingen komen ook veelvuldig voor op sociale media waarbij 

mensen die VGV beoefenen en derhalve ook de betrokken vrouwen en meisjes bijzonder 

vijandige kritiek over zich heen krijgen. 

 Diversiteit vervangen door een geromantiseerd discours  

Isma wijst er ook op dat bij de bestrijding van VGV eerst en vooral de romantisering ervan in 

vraag dient gesteld en pas daarna het gebrek aan diversiteit van de betrokken actoren. 

Al te vaak worden bij de behandeling van dit onderwerp verhalen van overlevenden 

gebruikt, waarbij vaak (huilende) jonge, zwarte meisjes hun verhaal vertellen en waarbij m’n 

vaak de link legt met de Islam. Dit soort ensceneringen zijn niet enkel nadelig voor het 

empoweren van vrouwen, het neemt ook de aandacht weg van de echte complicaties die de 

betrokkenen meemaken. Dit negatief beeld leidt tot het minimaliseren van VGV, tot het 

reduceren van de problematiek tot een geografisch gebied, religie of een bepaalde praktijk, 

terwijl VGV bestaat uit een verscheidenheid aan praktijken en motieven.  

1
 Op 5 februari 2020 werd een resolutie ingediend en goedgekeurd door een meerderheid van de parlementaire fracties 

over een Europese strategie om wereldwijd een einde te maken aan VGV. Als tegenreactie volgde meteen een nieuwe 

resolutie van extreemrechts, die deze praktijk als "barbaars" en een “moslimprobleem" bestempelde en hem gebruikte om 

hun anti-immigratie discours te rechtvaardigen en te stellen dat "culturele en religieuze overtuigingen die VGV 

verdedigen, goedkeuren of tolereren, geen plaats hebben in een democratische samenleving." Hoewel deze 

tegenresolutie volledig verworpen werd, toont dit aan dat aandacht en voorzichtigheid geboden zijn in de strijd tegen 

VGV net omwille van de politieke uitbuiting van het thema. 

Foto © Bea Uhart 
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Tot slot bieden de verenigingen en VZW’s in hun strijd tegen VGV weinig aandacht aan en 

ruimte voor diversiteit en inclusie van de rechtstreeks getroffen gemeenschappen. 

Koloniale erfenis  

Betel Mabille, queer, Afrofeministe en activiste binnen 

het anti-kolonialisme, ging dieper in op het thema 

‘koloniale erfenis’ en racisme als systeem. Drie 

belangrijke concepten kwamen hierbij naar voor: 

neokolonialisme, Westers imperialisme en white 

saviorism.  

Racisme als systeem beïnvloedt alle aspecten van de 

samenleving omdat het een hiërarchische constructie tussen 

sociale groepen veronderstelt. In landen als België en Frankrijk 

is dit een rechtstreeks gevolg van de koloniale periode die 

uitbuiting en overheersing van de gekoloniseerde landen en -

bevolkingsgroepen rechtvaardigde. Vandaag de dag is dit 

echter sluipend en courant aanwezig in de meest elementaire 

dagelijkse interacties, bv. zoals in het eenvoudige: "waar kom je 

vandaan?" 

Het neokolonialisme zet zich voort in de voormalige koloniën 

en houdt de koloniale machtsrelaties in stand, onder meer via 

humanitaire interventies, hulporganisaties die 

onderwijsactiviteiten aanbieden in de voormalige kolonie, maar 

bestuurd worden door blanken en met economische en militaire inmenging voor ogen. 

Daarbij komt dat het Westers imperialisme de geleverde activiteiten en ideeën oriënteert 

door te stellen dat de Westerse manier van werken beter is en men daarom deze aanpak 

dient te adopteren en te volgen. 

Deze mechanismen kunnen binnensluipen in de strijd tegen VGV, omdat deze praktijk vaak 

vanuit een Westers lens bekeken wordt zonder dat hierbij de cultuur, gebruiken en 

redenering van de gemeenschappen die VGV uitvoeren, onderzocht of begrepen wordt.  

Het white saviorism of het concept van de “witte messias” die “de Zuiderling gaat redden”, 

kadert in deze opvatting. In een dergelijke context moet men zich eerst afvragen of er wel 

een behoefte bestaat, een verzoek om hulp van de bevolking, alvorens over te gaan tot 

actie. Men moet er zich ook van bewust zijn dat de houding van blanke mensen nooit 

neutraal is en de redenen achter de actie doorgronden. Vaak wordt deze immers gedicteerd 

door de wens zichzelf een goed geweten aan te praten, geen rekening houdend met de 

reële behoeften van de lokale bevolking. Het is ook essentieel dat men zich niet centraal 

stelt, maar grotere aandacht heeft voor de strijd en de rechtstreekse problemen van 

mensen die met racisme te maken krijgen. 
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Hoe geraak je betrokken bij de strijd tegen VGV?  

Deze twee presentaties leiden naar de vraag over engagement, in de strijd tegen 

VGV. Hoe geraak ik betrokken? Moeten we het gewoon opgeven omwille van 

gebrek aan legitimiteit als de kwestie ons niet aangaat? 

⎯ Volgens Isma is voorzichtigheid geboden. Al te vaak wordt de inzet gedreven 

door morbide nieuwsgierigheid, misplaatste motivatie, bovendien onaangepast 

aan de context van strijd tegen racisme. We moeten onze plaats in vraag stellen, 

ons bezinnen over wat we kunnen aanbrengen in de strijd, we moeten luisteren 

en leren van de belangrijkste betrokkenen. 

⎯ Betel was het daarmee eens en benadrukte het belang ruimte te geven aan hen 

die dagelijks te maken krijgen met racisme en dit in de praktijk ervaren. Uit 

gewoonte stellen blanke mensen zich op als deskundigen in deze kwesties, nemen 

het voortouw en staan aan het hoofd van betrokken verenigingen terwijl mensen 

die racisme meemaken aan de kant staan als getuigen, toeschouwers, vrijwilligers 

(v/m/x). 

⎯ Diariou gaf toelichting over het gebrek aan zelfvertrouwen van de betrokken 

gemeenschappen, die menen dat anti-VGV activisten "zichzelf verloren zijn aan 

het Westen", dat stopzetting van VGV een opgedrongen verwestering betekent, 

terwijl het een integratieprobleem is dat betrekking heeft op gewoonten, sociaal-

culturele normen en waarden. 

⎯ Isma en Diariou waren het erover eens dat het zelfs gevaarlijk is voor mensen uit 

de betrokken gemeenschappen om campagne te voeren tegen VGV. Isma 

benadrukte de noodzaak hen te beschermen, te zorgen voor de veiligheid van 

activisten/s en ze met elkaar in contact te brengen. Ook moeten organisaties die 

VGV bestrijden, zichzelf onder de loep 

nemen betreffende hun discours, 

structuur en mogelijke rol, in het 

instandhouden van de stigma, zoals zowel 

Isma als Sokhna Val van de NGO EquiPop 

opmerkten. 

Foto © Bea Uhart 
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Voor meer informatie…  

(Her)bekijk het volledige webinar (in het 

Frans) op Youtube: 

https://youtu.be/dxg4Sb0yicA 

Beluister de slam-samenvatting van het 

webinar, gemaakt door Lisette Lombé: 

https://youtu.be/dAUTz2JgmRc  

(zie de tekst hieronder) 

Lees de laatste prevalentiestudie van 

het EndFGM European Network: "FGM/

C: A Call for a Global Response" 

Lees de brochure "VGV, een aantal 

mythes onder de loep", GAMS België, 

2016 

Lees de recente beknopte gids van het 

EndFGM netwerk: "Hoe te praten over 

vrouwelijke genitale verminking" 

https://youtu.be/dxg4Sb0yicA
https://youtu.be/dAUTz2JgmRc
https://www.endfgm.eu/resources/reports/fgmc-a-call-for-a-global-response/
https://www.endfgm.eu/resources/reports/fgmc-a-call-for-a-global-response/
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/VGV-een-aantal-mythes-onder-de-loep_web.pdf
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/VGV-een-aantal-mythes-onder-de-loep_web.pdf
https://www.endfgm.eu/editor/files/2020/05/how_to_talk_about_fgm_DU.pdf
https://www.endfgm.eu/editor/files/2020/05/how_to_talk_about_fgm_DU.pdf
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SLAM  
d o o r  L i s e t t e  Lo m b é   

Je ne suis pas là pour redire ce que Betel, Isma, Diariou et Oumar ont déjà dit, il y a quelques 

jours, sans artifices et de manière très pédagogique, à propos des mutilations génitales 

féminines. 

Je suis là pour souffler sur la braise. 

Je suis là pour tenter de nous relier, aujourd’hui, autour de leurs paroles précieuses. 

Je suis là pour la langue de feu contre la langue de bois, pour ce qui ne sonne pas creux et ce 

qui ne sonne pas faux.  

Je suis là pour les mots qui nous saisissent par leur justesse et leur authenticité, pour les 

mots qui viennent percuter nos certitudes et bousculer nos représentations, pour les mots 

qui donnent envie de se lever et de se mettre en action. 

Il n’y a pas de claquements de doigts dans cette famille, pas de baguettes magiques, pas 

d’accélérateurs de particules, pas de tours de passe-passe.  

Battre en brèche les stéréotypes, ça prend du temps ! 

Déconstruire des discours paternalistes et stigmatisants, ça prend du temps ! 

Dénoncer l’instrumentalisation de nos luttes à des fins racistes et électoralistes, ça prend du 

temps ! 

Il y a urgence mais nous devons prendre le temps. 

Prendre le temps de la transmission et de la vulgarisation. 

Prendre le temps du regard complexe posé sur des situations complexes. 

Prendre le temps de la vigilance langagière et de la précision sémantique. 

Parce que nous savons que les mots peuvent offrir et arracher de la confiance aux femmes. 

Parce que nous savons que les mots peuvent redresser des victimes d’excision et les 

transformer en survivantes de mutilations génitales féminines. 

Prendre le temps de la compréhension des mécanismes de socialisation, compréhension qui 

ne saurait être confondue avec l’acceptation et la minimisation des violences. 
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Prendre le temps de poser des questions frontales et d’exiger des réponses sans faux-

fuyants. 

 

Comment peut-on prétendre respecter l’expérience de femmes que l’on juge en 

permanence ? 

Comment peut-on prétendre soutenir des filles dont on traite les parents de barbares ? 

Comment peut-on sincèrement entendre l’Autre en parlant sans cesse à sa place ? 

Comment peut-on ignorer le dressing colonial en portant soi-même une cape blanche de 

sauveur ? 

 

Il y a une bataille du récit à gagner ! 

Il y a à aller à l’abordage de narrations obsolètes ! 

Il y a à sécher les petites larmes d’un féminisme européo-centré ! 

Il y a à arrêter de se comporter en sale petit badaud curieux avec l’entrejambe des 

survivantes ! 

Il y a à dénoncer les expositions de corps noirs, d’enfants noires, de vulves noires et il y a à 

revendiquer un droit à l’image comme un droit à une identité commune ! 

Il y a à considérer les expertes comme des expertes et plus comme de « simples » témoins. 

Il y a à assurer la sécurité des ambassadrices de la cause au sein de leurs propres 

communautés ! 

Il y a soutien ! 

Il y a humilité ! 

Il y a patience ! 

Il y a courage politique ! 

Il y a évolution des traditions ! 

Il y a femmes debout contre le patriarcat ! 

Il y a sororité ! 

Il y a espoir, il y a feu et il y a espérance ! 


