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Van 2022 naar 2023, van Beslist feminist naar Iedereen feminist! 

 

In een tijdsgeest vol conflict en spanningen willen wij graag een 

verbindende en inclusieve boodschap uitdragen. 

 

Daarvoor bouwen we verder op de krachtige boodschap van weleer 

“Beslist feminist” en trekken we deze open. 

 

Met onze nieuwe boodschap/leuze “Iedereen feminist” nodigen we 

iedereen uit voor een breed en inclusief feminisme. 

  

 

 

Nieuws! 

 

 

30-urenweek  

Wij zijn voorstanders van een 30-

urenweek met het behoud van loon. 

Het is een duurzame oplossing die 

voor alle werknemers is weggelegd 

en geschikt om langdurige 

arbeidsafwezigheid van het werk te 

vermijden en werkbaar werk beter te 
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garanderen. Dit zou bovendien de 

gendergelijkheid in de hand werken. 

Het volledige artikel lees je hier. 
 

 

 

Rondetafel  

Op 24 november organiseren wij een 

interactieve rondetafel over 

urbanisatie en een gelijk recht op de 

stad. Het programma en hoe je moet 

inschrijven vind je allemaal terug via 

deze link. 

 

 

 

Feminicide  

Er is dringend nood aan een wettelijk 

kader voor femicide. Een commissie 

aangesteld door de Federale 

Regering heeft hierover een advies 

gegeven, ze pleiten voor een 

specifieke wet die vrouwen- en 

gendergerelateerde moord te 

definiëren in het wetboek. Wij vinden 

dit een goede stap maar wijzen er 

wel op dat er een aantal 

aandachtspunten zijn die zeker 

meegenomen moeten worden in 

verdere stappen. Je leest het 

allemaal hier.  
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Dossier sekswerk  

Naar aanleiding van de hervorming 

van het seksueel strafrecht in maart 

2022 namen we ons dossier over 

sekswerk nog eens onder de loep. 

We blijven bij ons standpunt: het 

misbruik/de uitbuiting van personen 

in het kader van mensenhandel en/of 

pooierschap is verboden volgens de 

internationale en nationale 

wetgeving en moet volgens ons 

blijvend aangepakt worden. Daarna 

zoomen we in op vrijwillig sekswerk 

en seksuele dienstverlening voor 

personen met een zorgbehoefte. Je 

leest het volledige dossier hier. 
 

 

 

The Next Wave reünie  

De jongeren van The Next Wave 

kwamen nog eens samen. Het ideale 

moment om bij te praten en in 

gesprek te gaan over feminisme en 

de anti-genderbeweging. Daarnaast 

deden ze enkele inspirerende 

activiteiten en bekeken ze enkele 

stukken uit het fotografisch werk van 

Laura Smekens (deelnemer The 

Next Wave ). 
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Nieuwe brochure 

oorlogsheldinnen  

Vanaf nu kan je onze tweede 

brochure over oorlogsheldinnen hier 

lezen. Hierin herdenken we vrouwen 

die een cruciale rol speelden tijdens 

de Eerste en Tweede Wereldoorlog.  

 

 

  
 

 

 

Mirabal - manifestatie tegen 

geweld op vrouwen 

Op 27 november komen we samen 

tegen geweld op vrouwen. Afspraak 

aan de Kunstberg om 13u. Alle info 

vind je hier.  
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Schenking Algemeen Rijsarchief  

Op 13 oktober schonken wij 287 archiefdozen aan het Algemeen 

Rijksarchief. Deze overdracht is de vierde van een reeks schenkingen 

waarvan de eerste in het laatste decennium van de vorige eeuw aanving 

(1993). 

  

Deze archiefbescheiden bestrijken een periode van 1946 tot 2004 en zullen 

door het Algemeen Rijksarchief worden verwerkt en toegevoegd aan het 

bestaande archief van de Vrouwenraad dat wordt bewaard  onder de naam 

van " Archief van de Nationale Vrouwenraad van België (NVRB) / Archives 

du Conseil National des Femmes Belges (CNFB) en archief van de 

Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR)”. Hierbij vermelden we graag dat in 

het kader van de eerste schenking een gedrukte inventaris opgemaakt is, 

waarvan een overzicht van de archiefbescheiden  (1892-1992) ook digitaal 

raadpleegbaar is. 

 

Deze schenkingen staan in het licht van de vrijwaring van belangrijk cultureel 
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erfgoed van de vrouwenbeweging in het algemeen en de Vrouwenraad in 

het bijzonder. Met deze schenking is meteen het startschot gegeven van de 

voorbereidende werkzaamheden van de viering van 50 jaar 

(Nederlandstalige) Vrouwenraad in 2024. 

 

Vrouwenraad in de pers! 

 



 

 

 
Onze opinie over de huidige opvangcrisis in De Morgen. 

Het volledige artikel lees je hier.  

 

 

 

Prikbord 
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Cultuurtips:   

• Metamorphose is een theatervoorstelling van Manuela Infante die je kan 

bekijken op 9-10-11-12 november in het KVS. 

• Boekvoorstelling Jennie Vanlerberghe. Ze bundelt getuigenissen van 

Afghaanse vrouwen en stelt haar boek voor op 17 november in Ieper. Meer 

info bij Moeders voor Vrede.  

• Boekvoorstelling 150 jaar liberaal feminisme op 26 november in Gent  

Kalender:   

• Op 11 november is het Vrouwendag. Dit jaar organiseert Furia de 51ste 

editie. Iedereen welkom in De Kriekelaar vanaf 10u! Meer info hier. 

• Rondetafel urbanisatie op 24 november.  
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