Met de steun van Equal.brussels

FEMINISME & ANTIRACISME:
PERSPECTIEVEN VOOR DE STRIJD
TEGEN VGV
Samenvatting van de webinar
Op 28 augustus 2020 organiseerde GAMS België een webinar rond feminisme en
anti-racisme met het doel om te reflecteren over de huidige strijd tegen VGV. Deze
webinar kadert in een lange-termijnproject van de organisatie om
vooringenomenheden aangaande vrouwen die VGV ervaren hebben, uit de wereld
te helpen. Dit project wordt verder ondersteund door Equal.Brussels.
Khady Gaye Sow, lid van de Raad van Bestuur van GAMS België, modereerde de webinar.

Het belang van migratie in het VGV -debat
Meron Knikman, kruispunt-feministe en activiste en
voormalig adjunct-directrice van het Minderhedenforum,
legde de nadruk op het belang van migratie in het VGVdebat en de framing van VGV in een anti-migratiediscours.
Meron bekeek op welke manier VGV gekoppeld wordt aan
migratie en wordt afgespiegeld als een probleem van
migranten, als ‘een Afrikaans probleem’, als ‘een Islamitisch
probleem’, waarbij betrokken stemmen uit het debat geweerd worden. We zien daarnaast
ook dat het beleid in de voorbije decennia een steeds rechtser discours volgt en wordt
verstrengd waardoor steeds minder vrouwen bescherming kunnen genieten.
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Wat de link betreft met het feminisme toonde ze aan dat, hoewel het feministisch verhaal
uitgaat van onder meer gelijkheid voor iedereen en het kunnen werken en participeren in de
maatschappij, de realiteit dit niet altijd toestaat voor vrouwen met een migratieachtergrond.
Ze benadrukt hierbij het belang van intersectionaliteit. Niemand is volledig geprivilegieerd of
volledig gediscrimineerd en hoewel iedereen wel te kampen krijgt met problemen en
discriminatie, is dit telkens anders voor verschillende personen of groepen... Waarbij
sommige groepen of mensen verschillende en op elkaar stapelende soorten problemen en
discriminatie
ondergaan.
Dit
zorgt
voor
nieuwe
vormen van discriminatie. Een ‘one fits all’ beleid is dus ontoereikend en verschillende
methoden zouden gehanteerd moeten worden om verschillende groepen te benaderen en

Nood aan authentieke stemmen
Stella Nyanchama Okemwa, activiste, experte in sociale
en culturele antropologie en campagnecoach bij Hand in
Hand Tegen Racisme vzw ging verder in op het belang van
intersectionaliteit, de nood aan authentieke stemmen en
het belang van taal.
Stella kaartte eerst intersectionaliteit aan en hoe de
kruispunten van verschillende vormen van onderdrukking
leiden tot nieuwe vormen van discriminatie. Hoewel we als feministen bijvoorbeeld, strijden
voor gelijke punten zijn er ook zaken die uniek en eigen zijn aan mensen en specifieke
groepen en daar dient rekening mee gehouden te worden .
Stella sprak verder over hoe bepaalde zaken in Afrikaanse landen en culturen meteen
bestempeld zijn geweest (in de koloniale periodes) als barbaars en onmenselijk. Zonder na te
gaan waarom deze praktijken plaats vonden in de cultuur of wat de redenen erachter waren.
Hierbij wordt duidelijk wie een praktijk uitlegt (de kolonisator die er niets over weet) en wie
niet de kans krijgt om dat te doen (de persoon die de praktijk zelf meemaakt en deel
uitmaakt van de cultuur waarbinnen de praktijk plaats vindt).
In het geval van VGV zien we dat de vragen met betrekking tot het onderwerp nauwelijks
gesteld worden aan vrouwen die aan deze praktijk zijn blootgesteld. Hierbij stelde ze zich de
vraag met welk recht we iets bestraffen als we datgene wat we bestraffen niet eens
helemaal begrijpen.
Tot slot bekritiseerde ze een aantal van de mythes waar betrokken vrouwen mee
geconfronteerd worden, zoals de mythe dat ze seksueel incapabel zouden zijn. Ze stelde
hier niet enkel de mythes, maar ook het taalgebruik aan de kaak. Het belang van taal maar
ook de negatieve gevolgen van taal mogen niet onderschat worden; dit zowel ten aanzien
van de betrokken vrouwen, als ten aanzien van het narratief dat geschetst wordt als we
kijken naar ‘de anderen’.
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SLAM
L i n d a h Le a h Ny i re n d a
Lindah Leah Nyirenda, Afro-feministe, Podiumdichteres en panellid van het Youtubekanaal Unheard with GiGi sloot de webinar af met een spoken word tekst over de besproken
thema’s tijdens de webinar. Alvorens haar presentatie te starten sprak ze zich ook uit over

enkele Westerse praktijken die gelinkt kunnen worden aan VGV maar die minder onder de
aandacht komen. Zoals ‘the husband stitch’ waarbij vrouwen na de bevalling vaak een extra
hechting krijgen om de vagina strakker te maken (soms is dit zelfs strakker dan voor de
bevalling) en genitale cosmetische chirurgie, waarbij de vagina’s omgevormd worden naar
‘modelvaginas’ of ‘pornovaginas’. Hoewel deze praktijken gelijkaardig zijn aan VGV, wordt
dit zeer zelden besproken in de media en ook de mogelijk negatieve gevolgen worden
weinig onderzocht.

De maan groeit in mij
En elke maand wordt water herboren
Als aanvulling van mijn wezen
Chemische processen hebben vloeistof nodig
En mijn essentie deint mee
Op het onzichtbare netwerk van het breedste membraan
Mijn haard wordt echter omsingeld door takken en schaduw
Maar jouw ivoren toren grenst aan dezelfde wildernis
Een boom die ademt is een woud in beweging
En in jouw binnenhof waait dezelfde wolf
Want dit probleem is niet continentaal of religieus,
Maar monumentaal en desastreus
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You might think this only happens in Africa or Muslim countries
But these atrocities are mere symptoms of that other global pandemic
One that feeds rape culture and condones locker room talk while overruling
women’s voices and harassing them on the sidewalk
If you dare to speak, you’re branded a witch
Congratulations, you made it through childbirth,
Now get ready for the husband stitch
We invent new names for bad behaviour, such as labiaplasty

But no matter how fancy the name, it won’t erase the shame
You throw a cloak over it so you can claim it as love
And a desire for protection
But all I see is violence and generations of miseducation
Nothing more than assault in an attempt to erase
You will never succeed in your bid to subjugate
We hate what we need
We kill what we love
We carve what we consume
But how can man carve the divine
How can man decide to alter that which has been perfected by creation?
You claim your God only made two genders and zero mistakes
Yet your God somehow got whole body parts wrong on half of the human
population
So I’ve come to my own conclusion
My God is in me
Manifested in three
Love, wisdom and humanity
Even though my skin, my hair, my place on your imaginary ladders continue to be up
for debate
My dignity and my worth were never on the table
Because where you might see victims and helpless individuals
I see survivors and an army of potential
As long as we draw breath, we stand resilient and undeterred
Never given in to silence
One way or the other
We will be heard.
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Voor meer informatie…

(Her)bekijk de volledige webinar (in het
Frans) op Youtube:
https://youtu.be/VhvAEk9Jp1w

Beluister de slam-samenvatting van de
webinar, gemaakt door Lindah Leah
Nyirenda:
https://youtu.be/YxyYvl_bxTc

Lees de brochure "VGV, een aantal
mythes onder de loep", GAMS België,
2016

Lees de laatste prevalentiestudie van
het EndFGM European Network: "FGM/
C: A Call for a Global Response"

Lees de beknopte gids van het End FGM
netwerk: "Hoe te praten over
vrouwelijke genitale verminking"
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