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1. Missie en st ruct uur
Furia is een onafhankelijke, pluralistische denktank van individuele vrouwen
die zich feministisch en maatschappijkritisch opstellen. Furia koppelt kritische
reflectie aan concrete actie en streeft naar een solidaire en inclusieve
samenleving, zonder armoede, ongelijkheid en discriminatie. Furia vertrekt
daarbij zoveel mogelijk vanuit de échte levens van vrouwen. Het persoonlijke
is voor Furia politiek.
Voor Furia is emancipatie een voortdurend proces dat meerstemmig wordt
ingevuld. Dé vrouw bestaat niet, dé vrouwenemancipatie of hét feminisme al
evenmin. Gelijkheid, vrijheid en solidariteit schragen het feminisme dat Furia
voorstaat. Streven naar gelijkheid betekent werken aan een kansenrijke
samenleving voor iedereen, ongeacht sekse, handicap, sociale afkomst,
etnisch-culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, genderexpressie,
gezondheid... Vrijheid houdt in dat vrouwen zélf kunnen beslissen hoe ze
leven: hoe ze werken, wie ze liefhebben, of en wanneer ze kinderen krijgen,
hoe ze zich kleden... Vanuit een solidaire houding brengt Furia de posities en
bekommernissen van zo veel mogelijk vrouwen in rekening. In dialoog en met
respect voor verschillende meningen en stemmen.
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Deze waarden vormen de leidraad voor onze visies op geweld, werk, zorg, abortus,
stereotypen, de hoofddoek enz. We vertrekken daarbij vanuit een
kruispuntperspectief (je bent bijvoorbeeld vrouw, van Turkse origine,
hoogopgeleid en hetero en die factoren samen beïnvloeden je maatschappelijke
positie). En we werken de Furia-standpunten niet gewoon uit voor onszelf, uit
interesse, maar om de samenleving in beweging te brengen. We mengen ons dus in
het maatschappelijke debat. We stellen beleidssuggesties op voor overheden,
nemen deel aan betogingen, steunen acties van andere organisaties. We leggen ons
oor te luisteren en gaan in debat op onze eigen activiteiten.
De jaarlijkse Vrouwendag van 11 november is de bekendste: een feministisch
evenement dat elk jaar een andere stad aandoet, groeit van onderuit, en een heel
diverse groep bezoekers een inspirerend programma biedt.
Bij Furia vinden feministen een plaats om samen te discussiëren, te netwerken en
over te gaan tot actie. Al wie zich in onze missie herkent, is welkom om mee vorm te
geven aan de standpunten en activiteiten.
Leden van Furia zijn lid als individueel persoon. Dat maakt dat Furia niet moet
terugkoppelen naar een achterban van organisaties, maar snel en scherp uit de
hoek kan komen. Standpunten worden genomen bij consensus. Furia is een
vrijwilligersorganisatie, ondersteund door een klein secretariaat (ca 2,5 FTE).
De vrijwilligers komen maandelijks bijeen in een algemene vergadering, die de
inhoudelijke werking van Furia aanstuurt. Uit deze ledenvergadering worden een
Raad van Bestuur en een voorzitster verkozen, die de dagelijkse werking opvolgen.

5

2. Vrouwendag
Op 11 november 2017 organiseerde Furia voor de 46ste keer haar jaarlijkse
Vrouwendag.
Na de verdiepende Vrouwendag van 2016 in Antwerpen, lag de nadruk in 2017
opnieuw op een empowerend en inclusief participatietraject met lokale groepen.
Dat ligt in lijn met de eerder genomen beslissing van de leden om af te wisselen
tussen een meer participatieve en een meer verdiepende editie.
De Vrouwendag van 2017 was te gast in Mechelen en vond plaats in het
Scheppersinstituut. Een breed platform van organisaties gaf gestalte aan de dag:
Karama, Artemis, Markant, Internationaal Comité, ACOM, J@M, Persephone,
Vormingplus Mechelen, Krachtig Jong, ACV, Femma, Amnesty International,
Opbouwwerk Mechelen, ROJM, Groen, Uit de Marge, Family Justice Center
Mechelen, Ella, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en Unia.
De deelnemers schoven de thema?s geweld (meer specifiek weerbaarheid en
intimidatie), stereotypen in opvoeding en onderwijs, levensbeschouwing en
discriminatie op de arbeidsmarkt naar voren. Zij wilden ook de mogelijkheid tot
bewegen aanbieden tijdens de Vrouwendag (cfr. workshops dans en kickboksen).

Furia schoof zelf intersectioneel
feminisme naar voor, als thema van
het centraal panelgesprek.
Om de kwaliteit van de verdieping te waarborgen werkte Furia samen met
zowel experts uit de academische wereld en het middenveld, als
ervaringsdeskundigen. Het programma was een mix van inspiratie en
verdieping, debat en interactie, praktijkervaringen en getuigenissen.
Het gehanteerde intersectionele perspectief, zorgde dat Furia ook telkens
oog had voor de interne diversiteit binnen groepen. Furia nam de
bekommernissen en noden van etnisch-culturele minderheden (ECM),
LGBT?s, mensen in armoede en mensen met een beperking systematisch
mee op. Tegelijk erkent Furia dat identiteit bepaald wordt door meerdere
assen tegelijk.

De diverse samenwerkingsverbanden die telkens opnieuw
aangegaan werden, stonden zo mee garant voor de
toepassing van een dergelijk intersectioneel perspectief
doorheen het hele programma.
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Programma
-

Panelgesprek ?Pleidooi voor een inclusief feminisme?met:
-

Special guest: Anusha Nzume: Nederlands auteur, actrice en producer, boek
Hallo witte mensen (Amsterdam University Press, Amsterdam 2017)
Nadia Fadil: verbonden aan het Interculturalism, Migration and Minorities
Research Centre van de KULeuven
Merel Terlien: co-voorzitster Furia, schreef meerdere rapporten over
discriminatie op de arbeidsmarkt van vrouwen met migratie-achtergrond
moderatrice Ama Koranteng Kumi: Tekst
publiciste, doe-tank Creating Edges voor
vernieuwende projecten in de stad.

Het debat focuste op racisme als meest prangende uitdaging en de mechanismen om
dit als feministische beweging aan te pakken.
De volgende thema?s kwamen aan bod: kleurenblindheid, ?omgekeerd racisme?, wit
privilege en weerstand.
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1

-

Interactieve workshops
-

-

-

Wat als t e dicht t e ver gaat ? Workshop over intimidatie, i.s.m. Leen Muylkens
en Karen Casier, Family Justice Center Mechelen.
Discriminat ie op het werk. Workshop over arbeid en discriminatie op basis
van geslacht, gekruist met andere vormen van discriminatie, georganiseerd
door het Vrouwendag-platform i.s.m. het IGVM, Unia en de Vlaamse
ombudsvrouw. Twee sessies.
Meisjes blijven meisjes en jongens blijven jongens? Of t och lekker niet ?
Workshop over stereotypen met experte Sophie Bollen, diversiteitscoach aan
de Karel de Grote Hogeschool en schrijfster Sari Mar, auteur bij Studio Sesam
(diversiteitsbewuste
communicatie).
Twee
sessies.
Dans Bewegingsworkshop
met
accent
op
lichaamsbewustzijn
en
improvisatie, begeleid door
danseres Ellen Cobbaert.
Twee sessies, waarvan één
enkel toegankelijk voor
vrouwen.
- Weerbaarheid
Workshop
over
dagelijks ageren in
een seksistische context, op basis van de Refleks-methode, begeleid
door Bastienne Minderhout en Annelies Lamens, leerlingen van
Suzanne Cautaert (Fempower vzw). Twee sessies, beide enkel
toegankelijk voor vrouwen.
- Vrouwen en levensbeschouwing: Een interactief panel zocht naar de
betekenis van levensbeschouwing voor vrouwen en de plaats die
vrouwen krijgen binnen verschillende levensbeschouwingen. De
panelleden met wie ook uitgewisseld kon worden, waren Joods filosofe
Anya Topolski, feministe en moslima Samira Azabar, feministe Ida
Dequeecker en Mechels interreligieus bemiddelaar Paul Van Bets.
Furia-lid Nella Van den Brandt modereerde.
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-

Kickboks
Uit
samenwerking
met
jongerenwerkingen als Jamvzw
en UitDeMarge, resulteerde
onder andere deze workshop.
Meisjes
van
Royal
Gym
Mechelen begeleidden de twee
sessies.

-

Tentoonstelling
Elk lokaal droeg de naam, een foto en het verhaal van een bekende vrouw met een
migratieachtergrond. Het geheel vormde een tentoonstelling, opgezet door
11.11.11 .

-

Slotevenement
Het slotevenement stond in het teken van de betreurde Marokkaanse feministe en
auteur Fatima Mernissi. Mechelse meisjes brachten de try-out van hun
interpretatie van Fatima Mernissi?s ?Verboden Dakterras?, één van haar bekendste
werken. Het toneelstuk werd ingeleid door statements over het werk en belang
van Fatima Mernissi voor de feministische beweging door:
-

Anja Meulenbelt: Nederlands feministe, auteur en activiste van het eerste
uur;
Iman Lechkar: bekleedster van de VUB-leerstoel Fatima Mernissi;
Noua Rannoun: Mechels slamster.
Het event werd afgesloten met een fragment uit het filmportret over Fatima
Mernissi van documentairemaakster en artiest Saddie Choua.
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-

Standenmarkt
Op de standenmarkt konden de bezoek.st.ers terecht bij een grote diversiteit aan
vrouwengroepen en gelijkekansenorganisaties: Gams, Atthis, ABVV, FOS, Zij-kant,
VIVA-SVV, Liberale vrouwen, Vrouwen in het Zwart, Federatie Wereldvrouwen, de
Keeting, Feminisme Yeah/SAP, Marianne, ROJM, Roze Huis, Persephone, Zijn,
Amazone, Ella, Hand in Hand, RoSa, Arsenaal, IGVM, Amnesty International, ACV,
Markant, Artemis, YMCA, Nissa, Vrouwenraad, Zonta, Unie van Turkse
Verenigingen, LinxPlus, Vonk-imt België en çavaria. Onafhankelijke boekhandel De
Zondvloed presenteerde een selectie feministische literatuur.
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A gendasetti ng

De Vrouwendag is in de eerste plaats een sensibiliseringsinst rument dat
genderongelijkheid hoog op de agenda van het maatschappelijk debat brengt.
Om het bereik zo groot mogelijk te maken, werd de Vrouwendag zowel digitaal
(Facebookpagina, pagina op website, banner op de website van De Wereld Morgen)
als fysiek (flyers en affiches) bekendgemaakt, volgens de communicatiestrategie die
de promotiewerkgroep uitstippelde.

"de vrouwendag als luidspreker voor
feministische thema?s via
Samen met het lokale platform werd
persaandacht en sociale media"
een promo-actie opgezet. Hiervoor
werd de Mechelse Bellenmadam
aangesproken. Zo trokken we makkelijk de aandacht van het publiek op de markt en
in de straten van Mechelen op een drukke zaterdagmorgen. De promo-actie werd
goed gecoverd door de media. De Gazet van Antwerpen, het Laatste NIeuws, lokale
televisiezender RTV en de blogs ?Mechelen Blogt? en ?Mechelen op zijn best?
publiceerden artikels; de lokale radio?s Opsinjoren en Randstand zonden een
interview uit.
Aandacht van de nationale pers was moeilijker. De zaak De Pauw, waarbij de
bekende televisiemaker net aangeklaagd was voor seksueel grensoverschrijdend
gedrag, overheerste de berichtgeving. Deze problematiek kwam ook aan bod op de
Vrouwendag, wat meteen de aandacht genereerde vanwege diverse media. Vanuit
de bekommernis om slachtoffers een veilige plek te bieden, werden journalisten
evenwel geweerd in de betrokken workshops. Daarop haakten heel wat media af.
Met de VRT-journalisten werd wel een compromis gevonden. Zij interviewden de
begeleidsters van de workshop weerbaarheid en peilden de deelneemsters enkel
naar hoe ze de workshop beleefd hadden. Dat resulteerde in een reportage in zowel
het radio- als televisiejournaal. Voor De Ochtend, het actualiteitenprogramma op
Radio 1, suggereerde Furia de invalshoek van preventie en leverde zij experte
Suzanne Cautaert aan, die nadien ook in de De Standaard aan bod kwam over de
thematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
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De Standaard wijdde vooraf een FB live-uitzending aan de Vrouwendag in
#metoo-tijden én refereerde in een opiniestuk aan de Vrouwendag. Knack-online
publiceerde het opiniestuk dat Furia schreef, waarin de organisatie ingaat op de
noodzaak van een Vrouwendag en de nog altijd bestaande structurele ongelijkheid
v/m aankaart. DeWereldMorgen bracht verslag uit over de Vrouwendag. Hiervoor
leverde Furia met de fotografie van Intvis zelf de foto?s aan. Dit verslag werd
nadien ook op de website van Furia geplaatst.

Ev al uati e

Het lokale platform was erg tevreden over de Vrouwendag. Vooral de ruimte voor
interactie met het publiek in het programma en de bottom-up aanpak tijdens de
voorbereiding werden sterk gewaardeerd. De overkoepelende jongerenwerking
Uit De Marge wil de samenwerking continueren.
De platformleden waren ook enthousiast over de inhoud die in de
workshops aangeboden werd. Ook al was er soms te veel gepland om
binnen de sessies waar te maken. De workshops waren erg snel volzet, wat
getuigt van een grote belangstelling bij het publiek.

Met het panelgesprek over intersectioneel
feminisme wou Furia het publiek
sensibiliseren over de noodzaak hiervan en
concrete tools aanreiken. De diepgang van het
debat kwam tegemoet aan deze doelstelling.
De locatie werd als minder geschikt ervaren: de afstand tussen de
activiteiten in verschillende gebouwen was te groot. Een gezellige
plaats voor een babbel was in het schoolgebouwencomplex minder
makkelijk te vinden. Op de standenmarkt in de stemmige feestzaal
daarentegen hing een goede sfeer en werd veel genetwerkt, iets wat
erg gesmaakt werd door zowel standhouders als publiek.
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Voor de plaatselijke promotie-actie bleek de Bellenmadam van Mechelen de
geknipte persoon om de aandacht te trekken van zowel publiek als pers. De
vormgeving van het promotiemateriaal door Furia-lid Leticia Sere werd erg
enthousiast onthaald. De keuze voor drie versies van de affiche, met telkens een
ander type vrouw, weerspiegelt de intersectionele benadering van Furia. De
betrokken ambtenaar van de stad Mechelen was heel enthousiast over de
samenwerking die ze als erg inspirerend heeft ervaren. Mee op vraag van het
Vrouwendagplatform ging ze ook na de Vrouwendag verder aan de slag met deze
groep om een meer permanent Mechels vrouwenoverleg vorm te geven.

3. St andpunt bepalingen en act ies
3.1 Deel name aan h et maatsch appel i j k debat

In 2017 verstuurde Furia 14 eigen persberichten of opinies over een breed scala
aan thema?s: collectieve arbeidsduurverkorting, dienstencheques, quota, de
huwelijksquotiënt,
gendermainstreaming,
prostitutie,
boerkinien
hoofddoekenverboden, seksueel geweld en uiteraard de Vrouwendag. Furia stond
ook stil bij het overlijden van Lucie Van Crombrugge, Furia-lid en gelauwerd
abortusactiviste. Ook de 40ste verjaardag van collega-organisatie RoSa bood de
aanleiding voor een hommage aan haar stichtster Renée van Mechelen. Tot slot
trad ook het nieuwe co-voorzitstersduo van Furia naar buiten met een
tweegesprek.
Dat
resulteerde
in
18
publicaties, deze gerelateerd
aan de Vrouwendag niet
meegerekend.
Bijzondere
publicaties waren een interview
in het boek ?Het gezin in
Vlaanderen 2.0? van Odisee, een
opinie
voor
de
Jeugdboekenweek
en
een
interview in het magazine
?Changez! Tijd voor iets anders?
ter gelegenheid van de Parade
van Hart boven Hard.
Daarnaast nam Furia ook het woordvoersterschap
op zich van het actieplatform Assez is Genoeg
waarvoor het 3 persberichten verstuurde.
1
3

Ook voor de abortusbetoging van de Wereldvrouwenmars nam Furia het
Nederlandstalig woordvoersterschap voor haar rekening. Samen met de
voorzitster van Luna, de koepel van abortuscentra in Vlaanderen, schreef de
Furia-woordvoerster een opinie die op Knack-online gepubliceerd werd.

Ten slotte ondersteunde Furia 8 opinies
van collega- organisaties uit het
middenveld als Ella, Progress Lawyers,
de Wereldvrouwenmars, de Pride, het
abortusplatform Abortion Right en
Hart boven Hard.
Het blijft een uitdaging om de stafmedewerkster-woordvoerster binnen haar
deeltijdse opdracht voldoende tijd te bieden om dit aspect van haar functie naar
behoren in te vullen. Ze krijgt hierbij ondersteuning van de schrijfgroep.
Naast de persacties, participeerde Furia ook als panellid aan debatten. Furia
maakte deel uit van panels over feminisme vandaag op de Dag van het
Kritisch Burgerschap, de tentoonstelling 'Show me your archive and I will tell you
who is in power', een literair ontbijt met Nederlands feministe en auteur Anja
meulenbelt en the Big Conversation van de Beursschouwburg. Furia nam 2 keer
deel aan een debat naar aanleiding van de protestmanifestatie tegen Donald
Trump, en ook twee keer aan een debat over arbeidsduurverkorting georganiseerd
door politieke partijen. Voor ACV-militanten een
workshop over
feministische economie. Ten slotte speechte Furia op de
betoging van de
Wereldvrouwenmars voor abortus en op de 10de
verjaardag van BOEH!.
Furia was met haar leden
zichtbaar aanwezig op tal
van manifestaties zoals
?Lights for Rights? (20/01)
naar aanleiding van de
inauguratie
van
de
Amerikaanse
president
Trump, Women?s strike
Belgium (08/03), Mars tegen seksisme Gent (08/03), de Pride (04/05),
?Iedereen mee aan tafel? van Hart boven Hard (07/05), de protestmars
?Trump not welcome? tegen de komst van de Amerikaanse president
Trump naar België (24/05), de Europese mobilisatie voor het recht op
abortus in heel Europa (28/09), Mirabal, de mars tegen geweld op
vrouwen
(25/11),
de
nationale
manifestatie
tegen
de
pensioenhervormingen (19/12)...
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3.2 Ei senpak k et v rouw endag

De thematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag was dominant in het
maatschappelijk debat op het moment van de Vrouwendag van 2017. Dat geweld
op vrouwen kan niet los gezien worden van de machtsongelijkheid tussen vrouwen
en mannen. Furia pleit voor structurele verandering. In het eisenpakket van deze
Vrouwendag focuste Furia op 5 thema?s:
-

-

-

-

Antidiscriminatiebeleid: Furia vraagt aandacht voor de specifieke
discriminatie van vrouwen met een beperking en van moslima?s op de
arbeidsmarkt. Furia pleit voor een effectief handhavingsbeleid met
pro-actieve praktijktests.
Onderwijs: Het debat over de eindtermen is volop gaande op het moment
van de Vrouwendag. Furia pleit voor de expliciete opname van
gendersensitiviteit als basiscompetentie in de eindtermen en in de
lerarenopleiding.
Pensioenen: De federale regering voerde een reeks hervormingen door die
iedereen met een onderbroken loopbaan hard raken. Dat zijn niet alleen,
maar wel veel vaker vrouwen. Furia roept op tot waakzaamheid. De
pensioenkloof mag niet nog groter worden.
Abortus: Abortus staat nog altijd in het strafrecht. Tijd om daar komaf mee
te maken.
Participatie: Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur roept Furia
steden en gemeenten op om werk te maken van een laagdrempelige en
veilige ontmoetingsplek waar vrouwen terecht kunnen voor ontmoeting,
uitwisseling en informatie.

Deze selectie van thema?s ontstond vanuit interactie
middenveldorganisaties en het lokale Vrouwendag-platform.

met

andere
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3.3 I ntercul tural i tei t

Furia beoogt om een eigen stem te laten klinken in het actuele debat over
multiculturaliteit en vrouwenrechten: het verdedigt de autonomie van vrouwen en
hun recht op onderwijs en werk. Furia neemt stelling in het maatschappelijk debat
en stimuleert de discussie binnen de vrouwenbeweging en het bredere
middenveld.

Broch ure

Furia herschreef de brochure ?Een feministische kijk op multiculturaliteit? die
dateert van 2006. Aanleiding was toen de vaststelling dat een aantal stemmen in
ons land het voorstelden alsof de gelijkheid van mannen en vrouwen in België een
verworvenheid was, die stilaan werd bedreigd door met name de islam.
Furia nam op de korrel dat een aantal mannelijke politici zichzelf plots
uitriepen tot de grote bevrijders van ?de onderdrukte moslima?? en in één
moeite door feministische organisaties verweten deze vrouwen in de steek
te laten. Ze schilderden het ook af alsof er slechts één feminisme en één
weg naar vrouwenemancipatie was: een seculiere, niet gelovige, naar
westers model (en dus zonder hoofddoek).

Furia antwoordde met een pleidooi voor een
meerstemmig feminisme, opgebouwd rond
kernwoorden als solidariteit, gelijkheid,
autonomie en respect. Twaalf jaar later is dat
pleidooi meer dan ook actueel, maar ook toe
aan een update.
Het debat is immers blijven lopen, met nieuwe stemmen en
argumenten. Vandaar een nieuwe versie van de brochure.
De brochure wordt in 2018 gelayout en gedrukt en aan het publiek
voorgesteld.
16

I ntersecti onal i tei t

Intersectionaliteit was het uitgangspunt voor het voorbereidingsproces van de
Vrouwendag waarvoor een brede waaier van groepen aangesproken werd, en voor
de ontwikkeling van het programma. Furia schoof zelf inclusief feminisme naar
voren als thema voor het centrale panelgesprek, waarbij het expliciet focuste op de
sleutelmechanismen voor verandering.
Standpunten worden systematisch afgetoetst bij collega-organisaties met een
werking op basis van andere identiteitsassen zoals etniciteit, handicap, seksuele
voorkeur? of die op het kruispunt van assen werken zoals Ella op het kruispunt van
gender en etniciteit en Merhaba op het kruispunt van etniciteit en seksuele
voorkeur.
Furia blijft de werking van BOEH!, de feministische actiegroep tegen
hoofddoekenverboden, steunen. Furia participeerde aan de viering van de 10de
verjaardag van BOEH! als spreeksters en als panellid.
Furia maakt ook deel uit van het intersectioneel netwerk dat ontstond als uitloper
van het seminarie over intersectionaliteit dat in 2016 samen met Ella en Merhaba
werd vorm gegeven. Dat netwerk kwam samen op 6 oktober in De Markten in
Brussel. Furia ontwikkelde mee het programma, begeleidde één van de casustafels
en modereerde het samenvattende en afsluitende luik.
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3.4 Rel ati e- en samenl eef v ormen

Dit thema relatie- en samenleefvormen beweegt mensen duidelijk, merkten we al
op de Vrouwendagen in 2015 en 2016. Veel mensen die op een andere manier
samenleven dan het klassieke gezin, of die zorg willen opnemen voor mensen die
geen naaste familieleden zijn, botsen op drempels. We verzamelden de verhalen en
brachten organisaties en wetenschappers die rond deze thema?s werken, samen in
een Rondetafelgesprek. Naast enkele Furia-leden waren çavaria, Sophia en het
Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG/Odisee) aanwezig. Mensen van
Atthis en EVA vzw waren verontschuldigd.
Aan de hand van de getuigenissen op Vrouwendagen en het gesprek met
experten, zocht Furia haar weg in de complexe en juridisch-technische materie
en bouwde aan een feministische visie op het geheel. Van daaruit formuleerden
we beleidsaanbevelingen. De complexiteitsgraad van dit thema is erg hoog. De
tekst en aanbevelingen worden verspreid vanaf de lente 2018. Furia leverde via
een interview wel al een bijdrage voor het boek Het gezin in Vlaanderen 2.0 van
het HIG-Kenniscentrum (Odisee).
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3.5 Stereotypen:
A cti epl atf orm V ri j Spel K i nderen K i ezen Wel

Het Platform ?vrij spel kinderen kiezen wel?werd in 2013 opgestart. Furia (toen nog
VOK) nam hiertoe het initiatief en blijft een trekkersrol op zich nemen. Dit
platform sensibiliseert over de impact van stereotypering aan de hand van het
concrete voorbeeld van speelgoed. Het platform groepeert de volgende
organisaties: Furia, Femma, VIVA-SVV, Ella, RoSa, Vrouwenraad, çavaria en de
Gezinsbond.

In 2017 gaf het platform vorm aan de volgende acties:
-

Facebookpagina
De facebookpagina wordt systematisch aangevuld met goede en minder geslaagde
voorbeelden.

19

-

Methodiekenkoffer
In 2016 werd een methodiekenkoffer ontwikkeld voor vormingen. RoSa ging er in
2017 mee aan de slag en gaf onder meer 5 vormingen in het kader van de
jeugdboekenweek en ook een workshop op de Vrouwendag. Daaruit bleek dat de
koffer verder verfijnd een aangevuld moet. Pistes die Furia bewandelt om hiervoor
bijkomende werkkracht te vinden via een stage-opdracht, werkplekleren of
projectsubsidies leverden vooralsnog geen oplossing op.

-

Labelactie
In 2015 werd het label ?vrij spel?
uitgereikt aan een steekproef van
speelgoedwinkels die speelgoed op
een
niet-stereotiepe
manier
aanbieden. De winkels werden
opnieuw getest in 2017 en de
geüpdatete lijst werd met Sinterklaas
op facebook gelanceerd. Dat leidde
tot nieuwe suggesties waarvoor de
volgers van de pagina zelf als mystery
shopper op pad werden gestuurd.

-

Opinie
Opiniemaker Wim Slabbinck schreef op suggestie van Vrij Spel een
opiniestuk voor Charlie Magazine naar aanleiding van Sinterklaas.
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3.6 Soci aal economi sch e ongel i j k h ei d:
A ssez = Genoeg

In 2014 namen Vie Féminine en Furia, toen nog VOK, het initiatief om een
tweetalig feministisch sociaal-economisch platform op te richten om te ageren
tegen de sociaal-economische hervormingen met grote impact op de ongelijkheid
v/m. Dit platform focuste op de toepassing van de beloofde gendermainstreaming
van het sociaal-economisch hervormingsbeleid. Om de platformwerking te
dynamiseren, namen beide organisaties in 2017 het voortouw om een nieuw en
strijdbaar platform op te richten dat het oude vervangt: Assez is Genoeg.
19 Nederlandstalige en Franstalige
organisaties sloten zich in 2017 aan.
Furia en Vie Féminine staan in voor de
coördinatie. Furia-lid Leticia Sere
ontwierp het logo van het platform
alsook de visuals voor de acties.

Assez is Genoeg werd
gelanceerd op 19 oktober met
een actie die focuste op de
pensioenen. De
pensioenhervormingen raken
iedereen met een onderbroken
loopbaan. En dat zijn nog
altijd veel vaker vrouwen.
Ook toekomstige hervormingen gaan dezelfde richting uit. Een
hindernissenparcours illustreerde hoe vrouwen alsmaar vaker de lat van een
volwaardig pensioen niet halen. De actie vond rond de (voor)avondspits plaats op
het plein voor Brussel-Centraal en kon op veel belangstelling rekenen van
passanten.
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Assez is Genoeg schreef de parlementsleden van de commissies ?sociale zaken? en
?maatschappelijke emancipatie? van het federaal parlement aan met zijn
bekommernissen over de impact van de pensioenhervormingen. Dat werd nog eens
kracht bijgezet via de deelname aan de manifestatie van het gemeenschappelijk
vakbondsfront over de pensioenen op 19 december.

Een ander belangrijk actiedossier voor Assez
is Genoeg is de inkomensgarantieuitkering bij
onvrijwillig deeltijds werk.
Die aanvullende uitkering dreigde vanaf 2018 gehalveerd te worden, wat een
kwetsbare groep vrouwen in de armoede zou duwen. Toen eind 2017 bleek dat die
halvering voorlopig niet doorgevoerd wordt, verstuurde Assez is Genoeg een
persbericht over het succesvolle lobbywerk van de feministische en
vrouwenbewegingen dat mee aan de basis hiervan ligt.
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3.7 A ndere samenw erk i ngsv erbanden

Furia zette in 2017 diverse sensibiliseringsacties op in samenwerking met tal van
andere organisaties.

Ui t de marge

In het kader van de Vrouwendag werd, naast de platformwerking, een traject
afgelegd met Uit De Marge. Het lerend netwerk van begeleiders van
meisjesorganisaties in Vlaanderen had inspraak in de voorbereidingen en was
aanwezig op de Vrouwendag. Ook de meisjes zelf bezochten de Vrouwendag. Zij
toonden interesse en waren verontwaardigd dat thema?s als intimidatie,
inclusiviteit en discriminatie amper aan bod komen op school. De Vrouwendag
miste haar sensibiliserende werking niet. Daarnaast werd ook een traject opgezet
met De Lage Drempel en De Keeting in Mechelen. Zij waren aanwezig met een
stand en vrijkaarten werden gegeven aan hun doelgroep. Zij netwerkten op de
standenmarkt.

Wh o's af rai d of
th e F-w ord

Who?s afraid of the F-word is een debattenreeks die Furia sinds 2012 samen met
het Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren opzet. Het biedt Furia de gelegenheid
om een nieuw publiek te bereiken.
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In 2017 werden drie activiteiten georganiseerd:
-

Toneelvoorstelling ?l?Etude? met nagesprek in De Kriekelaar in Schaarbeek:
In ?l?Etude? onderzoeken actrices Jessa Wildemeersch, Sofie Palmers en
Sien Eggers de vrouwenrollen bij Shakespeare. Na de voorstelling praatten
actrices en publiek verder over de hardnekkigheid van stereotiepe
genderollen in kunst en samenleving onder begeleiding van Selm
Wenselaers, historicus, producer en dramaturg. Rebecca de Wit,
theatermaakster en schrijfster, en Sarah Avci, artistieke interculturele
projecten rond terugspeeltheater en improvisatie, versterkten het panel en
zorgden voor een boeiende interactie.

-

Het panelgesprek over inclusief feminisme en het slotevent in het teken van
Fatima Mernissi op de Vrouwendag werden samen met deBuren vorm
gegeven en opgenomen in de reeks ?who?s afraid of the F-word.

-

Slotevent op de Vrouwendag in het teken van Fatima Mernissie (zie pg.9)
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A borti on Ri gh t

Dit platform brengt Belgische organisaties samen die het recht op abortus
verdedigen,
ijveren
voor
(voorzieningen voor) reproductieve
gezondheid en aandacht vragen voor
seksuele en relationele opvoeding.
Maken deel uit van dit platform:
Centre d?Action Laïque, Centre du
Libre Examen, Centre Séverine,
Comité belge Ni putes Ni Soumises,
Conseil des Femmes Francophone de
Belgique,
deMens.nu
?
Unie
Vrijzinnige Verenigingen, Fédération
des Centres de Planning et de
Consultations, Fédération des Centres
de Planning Familial de FPS, Fédération des Centres Pluralistes de Planning
Familial, Fédération laïque de centres de Planning familia, FGTB-ABVV, GACEHPA,
Garance, LUNA, Mouvement Ouvrier Chrétien, Mutualité Socialiste, Vrouwenraad
(NVR), R.A.P.P.E.L (fr/nl), Sensoa, Université des femmes, VIVA-SVV, Vrijzinnige
Vrouwen Oost-Vlaanderen. Furia nam actief deel aan vergaderingen van het
abortusplatform.

Pl atf orm tegen
Gew el d tegen
v rouw en
Het Feministisch Platform tegen Geweld tegen Vrouwen verenigt
vrouwenorganisaties uit beide landsdelen rond de problematiek van geweld op
vrouwen. Een Furia-lid volgt dit platform op. Het platform lanceerde in 2017
MIRABAL om een brede groep middenveldorganisaties te verzamelen voor de
manifestatie op de Internationale Dag Tegen Geweld op Vrouwen. Furia stapte
mee op en gaf feedback op het eisenplatform.
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Werel dv rouw enmars

Furia zetelt in de Raad van Bestuur van de Wereldvrouwenmars en een
stafmedewerkster volgt de coördinatiecel op. Furia nam actief deel aan de
voorbereidingen van de vrouwenmars die ijverde voor het recht op abortus voor
vrouwen in Europa. We waren met heel wat van onze leden aanwezig op de
betoging op 28 september 2017 en spraken ook de manifestanten toe.

Bel gi um Women's
Stri k e

Op de internationale Vrouwendag van 8 maart 2017 vond de eerste Belgium
Women?s Strike plaats. Furia onderschreef het actieplatform en voerde mee actie
aan de stations in grote steden.
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Th e A rt of
Organi si ng
Hope
Sinds april 2016 maakt Furia deel uit van een platform genaamd ?The Art of
Organising Hope?, naar het gelijknamige boek van Ana Cecilia Dinerstein
(University of Bath, UK). Het project is ontstaan vanuit een verlangen om binnen
Europa op zoek te gaan naar vertogen en praktijken die alternatieven op de
bestaande maatschappelijke orde belichamen.

Het beoogt allerlei organisaties en
burgers samen te brengen rond
een hoopvol en utopisch project.
Het doel van die zoektocht: ideeën, samenwerkingsverbanden, concrete praktijken
en organisatievormen vinden en ontsluiten die een andere maatschappelijke orde
doen ontluiken. Furia ging samen met initiatiefnemers Victoria Deluxe,
DeWereldMorgen en Labo vzw, en partners Theater Malpertuis, het
Masereelfonds, NTGent, Olimpo Rio 2016, VUB, Hart boven Hard, OIKOS en de
Vooruit op zoek naar praktijken en vertogen die:
-

Kennis, goederen en diensten willen delen in plaats van ze te verkopen;
de ecologische draagkracht van onze planeet respecteren en een duurzame
samenleving stimuleren;
de democratische en maatschappelijke controle terug bij de brede
bevolking leggen;
het eurocentrisme inruilen voor de mogelijkheid van een brede,
interculturele dialoog;
de ongelijke machtsverhoudingen op het vlak van klasse, gender en
levensbeschouwing weten weg te werken.

Met mensen van Victoria Deluxe en Hart boven Hard bezocht een
stafmedewerkster drie organisaties in Ierland en één in Schotland. Interviews
werden afgenomen bij Right2Water, Tallaght Community Arts Centre en Rosa in
Ierland en bij ULabScot in Schotland.
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Op basis van de verzamelde gegevens zal een radicaal utopische voorstelling
gecreëerd worden, die in première gaat exact 100 jaar na het beëindigen van de
Eerste Wereldoorlog. Bovendien wil het platform Europese denkers en doeners
samenbrengen die een inspirerende bijdrage leveren aan de evolutie van onze
samenleving .
Via deze weg hoopt Furia bij te dragen aan het beschrijven, verbeelden en
conceptualiseren van de wereld van morgen, in contact met actoren uit diverse
Europese landen.

Hart bov en Hard

Hart boven Hard is een brede burgerbeweging die mensen en organisaties
samenbrengt die zich zorgen maken over de impact van de besparingen van
de Vlaamse en Belgische regering. Hart boven Hard pleit daarentegen voor
investeringen in sociale en ecologische uitdagingen. De beweging startte in
augustus 2014 na de eerste gelekte besparingsplannen van de Vlaamse
regering Bourgeois I.

Furia participeert aan de werkgroep ?tijd
en werk?waar de thematiek van collectieve
arbeidsduurverkorting uitgewerkt wordt.
In het voorjaar van 2017 organiseerde Hart boven Hard het event ?de
langste tafel?. Furia gaf mee het tijdperk ?tijd en werk? vorm via onder
meer grote ballen die het balanceren tussen de diverse levensdomeinen
werk, zorg, vrije tijd en zelfontplooiing illustreerden. Een ploeg
Furia-leden ging aan de slag met boren, vijzen en houten paletten, want
vormde een vrouwenteam voor de opbouw en afbraak van de tafels
voor ?de langste tafel? waarover de Parade marcheerde. In het
magazine ?Changez!. Tijd voor iets anders? werd een interview met
Furia over collectieve arbeidsduurverkorting opgenomen.
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4. Communicat ie
Furia zorgt voor regelmatige updates van de website, facebook en twitter in
functie van de specificiteit van deze media. De facebook-pagina telde eind 2017
ongeveer 1450 volgers, de twitter-account iets meer dan 550 en de website 8636
gebruikers (=unieke bezoekers) waarvan 1227 terugkerende gebruikers en 8550
nieuwe gebruikers.
In een tweemaandelijkse activiteitenkalender kondigde Furia de eigen activiteiten
aan en de initiatieven van andere organisaties die in het verlengde liggen van de
Furia-thema?s. In 2017 werden 6 nieuwsbrieven verstuurd.

5. Int erne werking
5.1 Ledenv ergaderi ngen en Raad v an Bestuur

De Furia-werking wordt gestuurd vanuit de maandelijkse ledenvergaderingen: een
vaste kern van actieve leden zet er de inhoudelijke krijtlijnen uit, volgt de
actualiteit nauw op, werkt de standpunten uit, houdt de vinger aan de pols van de
Vrouwendag-programmatie, werkt de eigen activiteiten op die Vrouwendag uit
(meestal een politiek debat), geeft feedback over de stand van zaken van de
platformwerkingen en acties, brengt verslag uit over bijgewoonde studiedagen en
debatten en van netwerkactiviteiten, vormt subwerkgroepen die acties
voorbereiden, enz.
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Tijdens ledenvergaderingen bekijken we actuele thema?s door een feministische
bril. Thema?s worden ingeleid door experts, hetzij eigen leden, hetzij externe
spreekster. In 2017:
-

Petra van Brabant over pornografie;
Siggi Vertommen over draagmoederschap;
Merel Terlien over de arbeidsparticipatie van vrouwen met een
migratie-achtergrond;
Liliane Versluys over (hervormingen in) het burgerlijk recht.

Tijdens de Raad van Bestuur (maandelijks) en de stafvergaderingen (2-wekelijks)
gebeurt de opvolging van de ledenvergaderingen, wordt de Vrouwendag in al zijn
facetten gevolgd en komt het dagelijkse reilen en zeilen van de vzw aan bod.

5.2 I nterne studi edag: zi n en onzi n v an
gesch ei den rui mtes

Naast een workshop verbale weerbaarheid, begeleid door Irène Zeilinger
(Garance vzw), verdiepte Furia zich in de zin of onzin van gescheiden ruimtes.
Het debat ging zowel over de nood aan gescheiden ruimtes volgens aard en
doelstellingen van bijeenkomsten, over de nood in openbare versus private
ruimte als over de interne nood bij Furia. De studiedag was te kort om alle
aspecten uit te diepen, een onderdeel ervan werd behandeld tijdens de eerste
ledenvergadering van 2018. Op basis van de gegevens van de studiedag en de
ledenvergadering, bouwt Furia aan een standpunt in 2018.
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5.3 Fi nanci ën en personeel

In 2017 kreeg Furia 133.232 Euro nominatim subsidie (de 59.000 van de voorbije
jaren vermeerderd met de middelen voor de geregulariseerde Gesco-contracten).
Daarnaast ondersteunde de stad Mechelen de Vrouwendag logistiek, de provincie
Antwerpen stond in voor de druk van promotiemateriaal en programmaboekje,
ondanks het verdwijnen van de provinciale bevoegdheid gelijke kansen. Gelijke
kansen Vlaanderen financierde gastspreekster Anusha Nzume.
Omwille van de krappe financiële situatie zet Furia één voltijdse
secretariaatsfunctie om naar een deeltijdse betrekking. Sai Ning Tam nam half
december afscheid van Furia. Eind 2017 liep de sollicitatieprocedure voor haar
vervanging (aanwerving in februari 2018).
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