
Inclusiviteitsmanifest voor het 
Collecti.e.f 8 maars

       
We zijn een collectief van cis- en transvrouwen, trans, interseks en non-binaire mensen  

•   WE STEUNEN DE KEUZEVRIJHEID EN HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT
➡Keuzevrijheid en zelfbeschikkingsrecht zitten vervlochten in het DNA van 

intersectioneel feminisme. Vrouwen* beschikken over meervoudige identiteiten en 
ieder van ons heeft de vrijheid om te zijn wie we willen zijn en om te leven volgens 
onze eigen keuzes.

	 Vb: Een vrouw* die een hijab draagt, kan deze keuze bewust hebben genomen zonder 
daartoe geforceerd te zijn. De veronderstelling dat ze hiertoe werd geforceerd komt neer 
op het ontkennen van haar kunnen en haar vrijheid van keuze. 


  

• WE BENOEMEN « NORMEN »
➡ « Normen » benoemen is essentieel, want deze niet benoemen betekent de 

ervaring van diegenen die niet volgens deze « normen » leven onzichtbaar maken.
Vb: Wanneer we praten over heteroseksuele koppels, dan moeten we deze 
heteroseksualiteit ook expliciet benoemen en dit niet zomaar veronderstellen. Dit niet 
expliciteren, impliceert dat alle koppels heteroseksueel zijn. Dit is ook van toepassing wat 
betreft ras, genderidentiteit, validiteit, klasse, etc... afhankelijk van de situatie. 

 

• WE MAKEN DE MINST ZICHTBAREN ZICHTBAAR
➡Gezamenlijke eisen vinden, helpt ons om onze eisen niet te beperken tot de 

ervaringen van de meerderheidsgroepen. 
Vb: Eisen rond gezondheidszorg beperken tot contraceptie sluit een aantal vrouwen* uit 
voor wie contraceptie misschien geen prioriteit is of niet noodzakelijk is. 

 

• WE MAKEN PERSOONLIJKE ERVARINGEN (OPNIEUW) POLITIEK
➡Wanneer iemand een discriminerende of gewelddadige ervaring deelt, focussen we 

ons beter op de politieke significantie van de situatie zonder haar te veroordelen.
Vb: Wanneer iemand een persoonlijke ervaring deelt om een argument kracht bij te 
brengen, is het beter om te focussen op wat ze zegt. Onze rol is niet om te feliciteren 
noch te oordelen. 

 

• WE ZIJN VRIENDELIJK
➡ We moeten aandacht hebben voor de non-verbale tekenen die mensen geven 

wanneer we tegen hen praten om er zeker van te zijn dat de conversatie/situatie 
door hen goed ervaren wordt. Bij twijfel: vraag het of stop de conversatie/situatie!

➡ We kunnen onze interpretatie van intenties niet toeschrijven aan anderen, wanneer 
er twijfel ontstaat is het vriendelijker en gezonder om gewoon te vragen wat de 
bedoeling is.

➡ Laten we ervan uitgaan dat iedereen van goede wil is.  

• WE GELOVEN DAT IMPACT BELANGRIJKER IS DAN INTENTIE
➡ Als ons discours een minderheidsgroep in het algemeen of een individu ervan 

beledigt, dragen we de verantwoordelijkheid om te luisteren en ons te 
verontschuldigen zonder hierbij de overtreding te minimaliseren.  

* Iedereen die zichzelf identificeert en-of gepercipieerd wordt als vrouw. 


