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DAG 1 – 24.10.2019 

Simultaanvertaling Frans - Nederlands, behalve voor de keynote (in het Engels) 

 

8:30 – 9 :15 REGISTRATIE 

9:15 – 9 :30 WELKOM  

Door ANNALISA CASINI & LISA WOUTERS (co-voorzitsters van Sophia) 

9:30 – 11:00 INTERGENERATIONAL & INTERDISCIPLINARY DIALOGUES     

Gender studies and gender in academia   

NADINE PLATEAU (Sophia), CHIA LONGMAN (UGent) & LISE MÉNALQUE (ULB)  

Hoewel er sinds het begin van de jaren zeventig studies en programma’s in genderstudies bestonden, kwam er pas in 2014 een interuniversitaire Master Gender en Diversiteit in Vlaanderen, en in 2017 een 

voortgezette Master Genderstudies in Franstalig België. Naast deze institutionalisering van genderstudies voeren Belgische universiteiten ook een zeker genderbeleid. Daarmee beogen ze met name het tekort 

of de afwezigheid van vrouwen aan de universiteit aan te pakken, zoals bij het academisch personeel, in het bestuur en bij de beleidsmakers. Elk van deze – door feministen langverwachte – ‘successen’ roepen 

cruciale en specifieke vragen op. Terwijl masteropleidingen genderstudies onder vuur liggen door anti-genderbewegingen, zou een genderbeleid bezig moeten zijn met quota. Specifieke problemen, specifieke 

oplossingen… Naar de mogelijkheid om genderstudies en genderbeleid aan universiteiten met elkaar te verweven werd echter nooit aandachtig gekeken. Wat brengen genderstudies bij aan gender in de 

academische wereld? Wat kan een genderbeleid  bijdragen aan genderstudies? De stemmen die vijandig staan ten opzichte van genderstudies en het bestaansrecht ervan in vraag stellen, tonen ook de 

grootste weerstand tegen vrouwen aan de universiteit. Hoe kunnen we genderstudies stimuleren in tijden van toenemende vijandigheid? Moeten we de promotie van genderstudies en de agenda van een 

genderbeleid meer op elkaar afstemmen? 

 

Nadine Plateau stond in 1975 mee aan de wieg van het Franstalige Vrouwenhuis in Brussel en in 1982 van Chronique féministe, het tijdschrift van Université des Femmes. In 1989 richtte ze mee Sophia op, het Belgisch netwerk 

voor genderstudies, waarvan ze de eerste voorzitster was. Ze riep ook mee de Prix Cinégalité in het leven bij het Vrouwenfilmfestival van Brussel. Sinds 2005 zit ze de commissie onderwijs van de Conseil des femmes 

francophones de Belgique voor, een pluralistische commissie die als doel heeft om een perspectief van gelijkheid in het hele onderwijssysteem te integreren. 

 

Chia Longman (PhD 2002 in Vergelijkende Cultuurwetenschappen) is hoofddocent Gender Studies aan de Vakgroep Talen en Culturen van de Universiteit Gent. Ze leidt er het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender 

(CRCG) en is programmadirecteur van de interuniversitaire Masteropleiding Gender en Diversiteit. Ze maakt deel uit van het bestuur van de International Association for the Study of Religion & Gender. Haar voornaamste 

onderzoeksinteresses situeren zich op het gebied van vrouwelijke identiteit en agency in verschillende religieuze gemeenschappen en bewegingen in Europa, van het orthodoxe jodendom tot nieuwe spirituele bewegingen.  

 

Voormalig journaliste Lise Ménalque is doctoraatsstudent en assistent in Informatie- en Communicatiewetenschappen aan de  Université Libre de Bruxelles. Ze haalde de graad van Master in gender studies (interuniversitaire 

opleiding in de Fédération Wallonie-Bruxelles) met een scriptie over de geschiedenis en sociologie van het concept vervrouwelijking in sociaal onderzoek, met een focus op het tijdschrift Les Cahiers du Genre. Haar huidige 
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onderzoek betreft vrouwelijke journalisten in Franstalig België en het proces van vervrouwelijking bij de openbare omroep Radio-Télévision de la Communauté française (RTBF). Vorig jaar werkte ze met onderzoeksters 

Florence Le Cam en Manon Libert aan de studie Être femme et journaliste en Belgique francophone (2018). 
 

CHAIR GILY COENE (VUB) & DAVID PATERNOTTE (ULB) 

Zaal: Theater  

 

11:00 – 11:30 koffiepauze 
 

11:30 – 13:00 INTERGENERATIONAL & INTERDISCIPLINARY DIALOGUES     

Feminist perspectives on equality versus difference  

ALISON WOODWARD (VUB) & MALIKA HAMIDI (Cadis-EHESS & LASPAD)  

Het spanningsveld tussen gelijkheid, verschil en diversiteit loopt als een rode draad doorheen de geschiedenis van genderstudies en de debatten errond. De eerste debatten in Europa plaatsten gender 

binariteit op het continuüm van universalisme versus particularisme. Onder invloed van zwarte, lesbische en trans*-feministes groeide de aandacht voor de diversiteit binnen de beweging en voor de 

uitdagingen die zich stellen voor specifieke groepen. Wat is de stand van zaken van het onderzoek over deze thema’s? Is dit debat nog steeds relevant? Is het geëvolueerd en zo ja, in welke richting? Welke 

invulling kregen de vragen met betrekking tot de grenzen tussen ‘normaliteit’ en verschil? Hoe heeft dit debat ons begrip van discriminatie en inclusie beïnvloed? Deze dialoog gaat op zoek naar antwoorden 

en neemt daarbij historische en actuele spanningen rond gelijkheid, verschil en diversiteit onder de loep. 

Alison E. Woodward is politiek sociologe en professor emerita aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ze is Senior Associate Fellow aan het Instituut voor Europese studies, gespecialiseerd in het onderzoeksdomein van 

migratie en diversiteit. Ze was lange tijd co-voorzitster van RHEA, het expertisecentrum voor Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (VUB) en gaf enkele van de eerste vakken over vrouwenstudies in Vlaanderen. Haar 

publicaties gaan onder andere over het gelijkekansenbeleid van de Europese Unie, de uitdagingen die gepaard gaan met diversiteit en de rol van het maatschappelijke middenveld.  

Malika Hamidi behaalde een doctoraat in de sociologie aan de EHESS in Parijs. Ze werkt als onderzoekster aan de Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique - Diasporas (LASPAD) van de Université Gaston 

Berger de Saint-Louis in Senegal en is eveneens verbonden aan het Centre d'analyse et d'intervention sociologiques in Parijs. Hamidi is gespecialiseerd in moslimfeminisme in Europa en leidt momenteel mee het Europese 

project European Values for Primary School, een Erasmus+ programma. 

CHAIR ANNALISA CASINI (UCLouvain) & BETÜL DEMIRKOPARAN (KU Leuven) 

Zaal: Theater  

 

13:00 – 14:00 lunchpauze 
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14:00 – 14:30 PERFORMANCE  Narval 

Deze performance verweeft het persoonlijke met het poëtische. Doorheen tekst en muziek krijgen ervaringen, trajecten en emoties over thema’s als zichtbaarheid, precariteit en identiteit een plaats. 

Auteur, muzikant en activist Narval gaat vernieuwend en nauwgezet op zoek naar manieren om zijn mannelijkheid en identiteit opnieuw vorm te geven en te vieren, en blikt daarbij terug op zijn verleden. 

Zaal: Theater  

 

14:30 - 16:00 INTERGENERATIONAL & INTERDISCIPLINARY DIALOGUES     

Relational, economic and bodily autonomy  

CLAIRE GAVRAY (ULiège) & MAGALY RODRIGUEZ GARCIA (KU Leuven)  

Voor feministen zijn autonomie en emancipatie van essentieel belang: het statuut van autonome sociale actor werd vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen doorheen de geschiedenis immers 

meermaals ontnomen. Hoewel autonomie ooit een veelbelovend ideaal leek voor feministisch activisme, omdat het zowel een perspectief van bevrijding inhield als een moreel standpunt van waaruit 

verschillende vormen van onderdrukking bekritiseerd konden worden, benaderen feministische theoretici het concept vandaag met terughoudendheid. Menig toonaangevend onderzoek benadrukt het 

belang van zorg en afhankelijkheid (Gilligan, 1982; Kittay, 2011; Tronto, 1993), van relationaliteit (Anzaldua, 1990 ; Haraway, 2008), en van een gecontextualiseerd begrip van agency (Mahmood, 2005) 

in het licht van liberaal individualisme en de verspreiding van neoliberale bestuursvormen. Deze dialoog gaat in op de volgende vragen: wat is de relatie tussen autonomie en agency? Hoe zit het met 

autonomie van het gezin, het collectief, de werkplek? Wat met de verhouding tussen autonomie, de verantwoordelijkheid van de staat en vrijheid? Welke invloed heeft een andere invulling van autonomie 

op kwesties rond activisme, vrijheid en verzet? 

Claire Gavray (ULiège) is doctor in sociologie. Ze ontwikkelde haar expertise op het gebied van gendertheorie en -analyse bij het afronden van haar doctoraat over arbeidsmarktontwikkelingen en professionele trajecten. 

Ze past deze benadering toe op haar onderwijs en onderzoek aan de universiteit van Luik, en in het bijzonder op het gebied van waarden, engagementen, attitudes en gedragingen in de adolescentie. Ze werkte mee aan de 

oprichting van de Franstalige universitaire master Genderstudies en geeft er momenteel de cursus Genre et travail. Ze is tevens stichtend lid van de groep FERULiège (Femmes-Enseignement-Recherches), die ze momenteel 

voorzit. 

Magaly Rodriguez Garcia is docente geschiedenis aan de KU Leuven. Ze behaalde haar doctoraat in 2008 met een proefschrift over internationale vakbonden tijdens de Koude Oorlog. Tijdens haar postdoctoraal onderzoek 

(2009-15) werd haar belangstelling voor internationale organisaties behouden maar met een focus op de arbeidsomstandigheden van vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen uit de samenleving. Ze bestudeerde de 

Volkenbond die tijdens de jaren '20 en '30 internationale enquêtes verrichten naar mensenhandel en prostitutie. Sindsdien staan sekswerk en subalternity centraal in haar onderzoek. Ze focust daarbij op de voornaamste 

actoren van de seksindustrie (sekswerkers, pooiers, bordeelhouders) en op de manier waarop ze navigeren tussen verzet tegen en schikking naar hegemonische normen en structuren. Ze werkt nauw samen met organisaties 

zoals Violett en Boysproject, die medische en sociale hulp aan sekswerkers (vrouwen, mannen en trans*) bieden, en met UTSOPI, een belangenorganisatie van sekswerkers.  
 

CHAIR MICHIEL DE PROOST (VUB) & NATHALIE GRANDJEAN (UNamur) 
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Zaal: Theater  

 

16:00 - 16:30  koffiepauze 
 

16:30 - 18:00 KEYNOTE      

Challenges for gender studies in times of attacks: Reflections on contemplation and action.  

Een dialoog tussen SONIA CORRÊA (SPW) & MIEKE VERLOO (Radboud Universiteit)  

 

In deze keynote delen we onze bezorgdheden en kijk op deze huidige onzekere tijden, daarbij ingaand op drie onderwerpen: 

1. De staat van abnormaliteit en de abnormaliteit van de staat. 

We gaan hier in op onze opvattingen en kennis over patronen van normalisering van ongelijkheid en onrechtvaardigheid, en van de huidige en potentiële rollen en verantwoordelijkheden van intellectuelen 

en anderen om hierop te reageren. 
 

2. Aanvallen op kennisproductie. 

We delen onze opvattingen over wat er momenteel onder vuur ligt, wat en wie daarbij betrokken is, wie bondgenoten kunnen en zouden moeten zijn, en waarom dat moeilijk is. 
 

 

3. Waarom worden ‘gender’ en 'feminisme' meer aangevallen dan 'vrouwen'? 

In dit deel bespreken we het aanhoudende probleem van de categorie ‘vrouw’, de cruciale rol van voortplanting en seksualiteit, de coöptatie van feminisme en hoe feministen met uiteenlopende visies en 

ervaringen het harde werk van hun onderlinge strijd moeten voortzetten.  
 

Onze standpunten zijn sterk gekleurd door onze sociale, politieke en intellectuele posities en geschiedenissen. We zullen deze onderwerpen behandelen vanuit Noord-Zuid perspectieven en trends die nu 

eens uiteenlopen, dan weer convergeren. Doorheen onze dialoog streven we naar een perspectief dat plaats biedt aan de lange termijn en aan de waarde en de kritiek van soms lang vergeten theorieën. 

Sonia Corrêa is sinds de jaren zeventig betrokken bij onderzoek naar en de verdediging van gender en seksualiteit. Sinds 2002 zit ze samen met Richard Parker Sexuality Policy Watch (SPW) voor, een transnationaal 

kennisnetwerk gewijd aan analyses en acties op het gebied van seksuele politiek. Ze publiceerde in het Portugees, Spaans en Engels en doceerde aan verschillende academische instellingen, recent aan het Department of 

Gender Studies van de London School of Economics. Ze is een van de redacteuren van de Global Queer Politics serie (met David Paternotte). Sinds 2018 voert Sexuality Policy Watch een basisonderzoek uit naar anti-

genderpolitiek in Latijns-Amerika. 

Mieke Verloo is hoogleraar Vergelijkende Politiek en Ongelijkheidsvraagstukken aan de Radboud Universiteit in Nederland, en Non-Residential Permanent Fellow aan het Instituut voor Humane Wetenschappen (IWM) in 

Wenen. In 2015 kreeg ze de ECPG Gender and Politics Career Achievement Award. Verloo was wetenschappelijk directeur van grote onderzoeksprojecten over gendergelijkheidsbeleid in Europa (zie www.mageeq.net en 

www.quing.eu) en heeft uitgebreide ervaring in consultancy en training over gender mainstreaming en intersectionaliteit voor verschillende Europese regeringen en instellingen. Tot haar laatste publicaties behoren: 

Varieties of opposition to gender equality in Europe (Routledge, 2018), en het themanummer The feminist project under threat in Europe in Politics and Governance, co-edited met David Paternotte. Haar recente werk 

gaat over de complexe relatie tussen democratie en gender+gelijkheid en over gegenderde body politics.  



GEDETAILLEERD PROGRAMMA          Gender Studies 3.0 

 

 

CHAIR PETRA MEIER (UAntwerpen) 

Zaal: Theater  

 

18:00 - 19:00 PERFORMANCE Hot Bodies – Choir 

HOT BODIES - CHOIR brengt queer, LGBTQI+ en feministische individuen samen die queer en feministische practices willen delen en ontwikkelen rond schrijven en koorzang. Vanuit het gezamenlijk lezen 

van queer en feministische teksten (Scum Manifesto - Valérie Solanas, Cyborg Manifesto - Donna Haraway, enz) worden ervaringen en ideeën gedeeld om zo tot het schrijven van revolutionaire teksten 

te komen. Deze unieke, polyfone en weerbarstige manifesten vormen de basis van een koorpartituur, muzikaal bewerkt door Gérald Kurdian en live uitgevoerd door alle deelnemers. 

HOT BODIES - CHOIRS is het derde project van Gérald Kurdian’s onderzoek cyclus HOT BODIES OF THE FUTURE rond seksuele revoluties. 

 

 

DOORLOPEND 

11:30 - 16:00 

It’s not a fiction - GOLNESA REZANEZHAD PISHKHANI 

In het kader van dit project worden vrouwen met en zonder migratieachtergrond uitgenodigd om deel te nemen aan workshops waarin ze hun gedenkbeelden in een geborduurd patchwork verwerken. 

It’s not a fiction maakt gebruik van etnografische methoden en past ze toe als een transformatieproces. De visuele etnografie steunt op geselecteerde beelden die deel uitmaken van de persoonlijke 

bezittingen van mensen en bevat herinneringen en emoties. De beelden worden getransformeerd door hen te borduren en in een lappendeken te verwerken. De Block Cabin quilt is geïnspireerd op 

historische manieren om houten huisjes te maken door boomstammen aan elkaar te bevestigen en verwijst zo symbolisch naar de notie van ‘thuis’. Het project wil bezoekers en deelnemers aan het denken 

zetten over de maatschappelijke aanvaarding van diversiteit en het op gelijke voet zetten van personen met en zonder migratieachtergrond.   

Golnesa Rezanezhad Pishkhani is kunstenares en is voor haar docoraatsonderzoek verbonden aan het Centre for Research on Culture and Gender (UGent) en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent. 

Haar onderzoek focust zich op de socio-politieke vereniging van vrouwelijke tapijtwevers in Iran. Ze heeft daarbij oog voor hoe artistieke participatieprojecten een middel kunnen zijn om minderheden en gemarginaliseerde 

groepen meer zichtbaarheid en expressiemogelijkheden te geven, alsook de reflectie van de deelnemers over hun positie en potentieel in de samenleving te stimuleren. 
 

Zaal: Foyer  

 

19:00 - 22:00 verjaardagsreceptie 
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DAY 2 – 25.10.2019 

Simultaanvertaling Frans – Nederlands tijdens de roundtable (ochtend) en keynote. De parallelle dialogen vinden in het Nederlands en Frans plaats.   
 

8:30 – 9:15 REGISTRATIE  

9:15 – 9:30 WELKOM 

Door ANNALISA CASINI & LISA WOUTERS (co-voorzitsters van Sophia)  

 

9:30 – 11:00 ROUNDTABLE  

Breaking borders to share utopias: how to struggle together? 

GHALIYA DJELLOUL (UCLouvain) in gesprek met ROBIN BRETTAR (Mothers and Daughters & Transemble), FANNY LAJARTHE EN CABRI (Climate Justice Camp), SAM MOUISSAT (Merhaba) & 

SUSAN VAN HOVE (Queer Pride Gent) 

Vertrekkende van een feministische benadering van "de grens", spitst deze discussie zich toe op de positie van groepen en organisaties die verschillende vormen van onderdrukking bestrijden door middel 

van een intersectionele benadering. Op basis van hun visies en werkwijzen, proberen we te begrijpen op welke manier hun verhouding tot de activistische en academische omgeving (bijvoorbeeld op vlak 

van toegankelijkheid, uitdrukkingsmogelijkheden, bewegingsvrijheid, …) hun strategieën beïnvloedt.  
 

Zaal: Theater  

 

11:00 – 11:15 koffiepauze 

 

11:15 – 13:00 PARALLEL DIALOGUES 

1 Decolonizing anti-racism  

MET  GIA ABRASSART (Café Congo), ROJIN ACILAN EN MAYA (Bledarte), SARAH DEMART (ULiège), SEYMA GELEN (Kahina), MOUHAD REGHIF (Bruxelles Panthères) & SOPHIE WITHAECKX 

(VUB) 

De geschiedenis van het hegomonisch antiracisme is per definitie eurocentrisch. Deze discussie wil de ‘contouren’ van een antiracisme bespreken dat anders is dan wat in scholen of geschiedenisboeken 

wordt onderwezen: een antiracisme dat niet voortbouwt op de concepten van het ‘humanisme’ of op ideeën die geïnstitutionaliseerd zijn in antidiscriminatiewetten. Het uitgangspunt van de discussie zou 
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als volgt kunnen zijn: het is belangrijk voor personen van kleur om een eigen erfenis en geschiedenis te construeren, een soort van narratief over de antiracistische strijd dat vertrekt vanuit eigen historische 

referenties, protagonisten, intellectuelen, activisten en strijders. Het doel is om in dit kielzog een reeks vragen op te werpen: wat zijn bijvoorbeeld de verbanden tussen de vorming van deze erfenis en de 

‘moderniteit’ (met de representatieve democratie, rechtsstaat, natie, burgerschap, enzovoort)? Wat zijn de breuklijnen, waar is er een relatieve continuïteit? Hoe wordt de specifieke historiciteit van racisme, 

zoals negrofobie en islamofobie (Arabisch-islamitisch imperialisme en Europese kolonisering), in deze discussie meegenomen? Genealogisch bekeken, wat zijn de wortels van collectieve politieke onderwerpen 

(bijvoorbeeld Afro-Amerikaanse strijders, antikoloniale militanten, islamisme, panafrikanisme, Europese négritude, enzovoort)? Moeten we dit dekoloniaal antiracisme wel of niet vormgeven buiten het 

feministische paradigma (als product van een Europees-Amerikaanse geschiedenis – weliswaar hernomen en getransformeerd in het Zuiden, zoals moslimfeminisme, chicana, afrofeminisme, …)? Welke 

andere dekoloniale pistes kunnen we bedenken voor de subjectivering (en emancipatie) van vrouwen, mannen, LGBTQI+ van kleur? 

CHAIR MARYAM KOLLY (USaint-Louis)  

Lokaal 24  

 

2 A gendered look at migration  

MET  FLOR DIDDEN (11.11.11), ZANA HANAFI en EVELIEN WAUTERS (Women Refugee Route), ABDESLAM MARFOUK (ULiège & IWEPS), SIBO KANOBANA (UGent) & LA LIGUE DES TRAVAILLEUSES 

DOMESTIQUES 

Hoewel lang onzichtbaar gemaakt, hebben vrouwen altijd gemigreerd en maken ze vandaag meer dan de helft uit van alle migranten in België (Myria). Eens in België is er de harde confrontatie met 

gedwongen clandestiniteit, het gebrek aan erkenning van hun competenties, hun verwijzing naar de huiselijke sfeer en de greep van de mondiale zorgketen. Desondanks zijn zij de meest loyale en 

belangrijkste verstrekkers van remittances aan hun gezinnen in hun thuisland. Ze spelen ook een fundamentele rol in de samenleving en compenseren het tekort aan opvang en zorg (voor kinderen, zieke 

personen, ouderen, …), waardoor Belgische arbeid-st-ers welvaart kunnen genereren.  
 

CHAIR EVA MARIA JIMENEZ LAMAS (CSC Brussel)  

Zaal: Theater 

 

 

3 Climate and feminist movements: which radicalities should be considered and interlinked?  

MET  ANNELEEN KENIS (KUL), FEMKE LOOTENS (Climate Express), PASCALE VIELLE (Extinction Rebellion) & BENEDIKTE ZITOUNI (USaint-Louis)  

Hoe ziet de klimaat-, milieu- en ecologische beweging er vandaag in België uit? Veelzijdig, dynamisch en in volle verandering: de recente impact van de burgermobilisaties die de politieke passiviteit inzake 

klimaatverandering aan de kaak stellen, getuigt hiervan. De actoren die de beweging leiden, zijn vandaag verspreid over verschillende groepen en categorieën die zichzelf kunnen uitsluiten en/of zelf 

uitsluiten. Naar sommige van deze actoren wordt geluisterd, terwijl anderen moeite hebben om gehoord te worden. Hoe kunnen we de verschillende stemmen verzamelen en meer gehoord, gerespecteerd 
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en democratisch gelegitimeerd worden? Hoe kunnen we onderzoek-st-ers, activisten, milieudeskundigen en het grote publiek bij elkaar brengen? Is een nieuwe ‘radicaliteit’ vandaag nodig en in welke 

vorm? Kunnen we verschillende vormen van radicaliteit - want er zijn er noodzakelijkerwijs meerdere - met elkaar verweven ten gunste van een gemeenschappelijke strijd tegen een klimaatvijand? En zo 

ja, wie of wat is die gemeenschappelijke opposant?  

Deze discussie heeft tot doel klimaatfeministen samen te brengen en de contouren te verleggen die momenteel de verschillende gedachten en acties in de milieu- en ecologische beweging (in de brede zin 

van het woord) in België bepalen. De sprekers kunnen zich in een safe space uitdrukken, waar verschillende meningen worden gedeeld en er met respect wordt geluisterd. 

CHAIR ELÉONORE BARRELET  

Zaal: Foyer 

 

4 LGBTQI+ : reducing borders to share our struggles 

MET ROBIN BRETTAR (Mothers and Daughters & Transemble), HÉLOÏSE GUIMIN-FATI (onafhankelijk onderzoekster – project verantwoordelijke Arc-en-Ciel Wallonie), MAXENCE ROELSTRAETE 

EN CAMILLE WARNIER (Les Cheff) & MARION WASSERBAUER (UAntwerpen) 

LGBTQI+ gevechten doorkruisen meerdere onzichtbare grenzen, omdat de ervaringen van elke persoon en elke groep radicaal verschillend kunnen zijn. Terwijl de positie van bepaalde groepen de laatste 

decennia op verschillende punten is verbeterd, zijn andere groepen (met name trans* personen, niet-witte personen, sekswerkers, inter* personen ...) er getuige van geweest dat hun sociaaleconomische en 

politieke kwetsbaarheid voortduurt en zelfs nog verslechtert. Hoe kunnen we samen de strijd aangaan, als LGBTQI+, wetende dat allianties met andere gevechten de zoektocht naar emancipatie voor 

iedereen kunnen vergemakkelijken of net bemoeilijken? 

CHAIR JULIEN DIDIER (Queers support the migrants - Bruxelles) 

Lokaal 34 

 

5 Feminists against neoliberalism - a roundtable on our strategies for struggle 

MET CHIARA FILONI (CADTM), NATALIA HIRTZ (Gresea), SARAH SCHEEPERS (Hart boven Hard) & PATRIZIA ZANONI (UHasselt)  

Feministisch verzet tegen de heersende economische orde omvat een zeer breed spectrum van eisen en praktijken en is geworteld in een lange geschiedenis: de strijd voor de valorisatie van huishoudelijk 

werk en zorg (bijvoorbeeld loon voor huishoudelijk werk, vrouwenstaking, …), de strijd op de arbeidsmarkt (tegen de loonkloof, het glazen plafond, oververtegenwoordiging van vrouwen in de minst 

betaalde beroepen, …), de strijd tegen de privatisering van de commons (grond, stad, gezondheid, kennis, …) en/of om deze terug te winnen. 
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Welke economische strijd voeren wij, feministen, vandaag? En wat zijn de onderlinge intersecties? Hoe kruisen machtsverhoudingen elkaar in dezelfde strijd? Dit rondetafelgesprek wil een ruimte creëren 

voor een discussie over onze strategieën in deze strijd (kwesties als taalgebruik, het creëren van safe spaces, agendabepaling, solidariteit, allianties en coalities). 

CHAIR ELA CALLORDA FOSSATI (UCLouvain)     

Zaal: Theater 

 

13:00 – 14:00 lunchpauze 

 

14:00 – 14:30 PERFORMANCE  Arachne and Teaching with Epiphanies and Aporias: the quest for the reparative academia 

De titel van het werk verwijst naar Espen Aarseth’s idee van een ergodische literatuur (een verhaal in hypertekst), waarbij de structuur afhangt van de keuze die lezers maken tussen tal van fragmenten 

van een verhaal. Typerend bij een dergelijke manier van lezen is dat het leesproces stokt en moeilijk vooruit lijkt te gaan (aporia). Dankzij een plotse revelatie (epiphany) kan de lezer evenwel losbreken uit 

een stilstand en haar/zijn weg doorheen het verhaal vervolgen. Deze performance zal de vorm aannemen van een verhaal in hypertekst, en doorbreekt de traditionele en conventionele lineair 

gestructureerde manier van schrijven en lezen. Met instemming van de toeschouwers zal de artiest het verhaal met hen delen door hen de draad te geven die loskomt van haar mouw. De draad zal het 

traject markeren van de artiest, haar bewegingen, het patroon van haar contact met anderen, en de structuur van het verhaal. Een gegeven situatie krijgt een nieuwe vorm door aan te dringen op een 

relatie tussen de kunstenaar en Anderen, en tussen de Anderen onderling. Een weefsel ontstaat: het is het web van verbindingen dat de Anderen linkt aan de structuur van het narratief over de artiest als 

zieke-migrant-vrouw.  

Malgorzata Dawidek is visueel artieste, schrijfster en kunsthistorica (PhD) en werkt momenteel aan een practice-led onderzoek aan de Slade School of Fine Art/UCL in Londen. Haar artistieke en academische interesses 

bestrijken de visuele kunsten, literatuur en een aantal medische onderwerpen. In haar praktijk focust ze op het conflict tussen de toestand van het menselijke lichaam en discursieve taal. Ze gaat in op aspecten van corporeality 

als een doorlopend narratief, een tekst in process, in relatie tot het Subject en de Anderen. Ze onderzoekt tevens visuele literatuur en is auteur van A History of Visual Text. Poland, post-1967 (2012), dat in 2010 de prijs 

kreeg voor beste Poolse doctoraatsthesis. Ze kreeg beurzen van de Pollock-Krasner Foundation (2004-2005) en de British Federation of Women Graduates (2017-2018). 

Urszula Chowaniec is verbonden aan de Andrzej Frycz-Modrzewski Cracow Academy in Polen en Research Fellow aan het University College London. Ze publiceerde onder meer Melancholic Migrating Bodies in 

Contemporary Women’s Writing (2015) and In Search for a Woman: Early Novels of Irena Krzywicka (2007). In haar huidige onderzoek  focust ze op bewegingen voor vrouwenemancipatie die werken vanuit niet-

heteroseksuele perspectieven. Ze belicht daarbij vooral Oost-Europa, maar ook de dialoog tussen de vrouwenbeweging en de emancipatie van lesbiennes en het verband tussen de ontwikkeling van een feministische taal en 

de taal van niet-heteronormatieve seksualiteiten. 
 

Zaal: Theater en foyer 
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14:30 – 16:00 PLENARY ROUNDTABLE DISCUSSION 

Collectieve bespreking van de bevindingen, standpunten en visies van de parallelle dialogen aan de hand van de fishbowl-methode. De fishbowl start met de tussenkomst van de vijf verslaggevers van de 

parallelle dialogen en nodigt vervolgens alle participanten om deel te nemen aan de discussie.  

CHAIR GHALIYA DJELLOUL (UCLouvain) & CAROLINE GLORIE (ULiège) 

Zaal: Theater  

 

16:00 – 16:30 koffiepauze 

 

16:30 – 18:00 KEYNOTE LECTURE  

How to share places of struggle in order to build “shared” utopias ?   

Een dialoog tussen SARAH BRACKE (UvA) & OUARDIA DERRICHE (Kahina)  

Deze dialoog, op het kruispunt van activisme en onderzoek, richt zich op de bruggen die kunnen of moeten worden geslagen tussen diverse strijdterreinen zoals feminisme, ecologie, antiracisme, LGBTQI+ 

en antikapitalisme. Sommige van deze interacties zijn al uitgedacht, maar worden nog steeds zelden in hun totaliteit begrepen. Dit zet een rem op het voeren van een gezamenlijke strijd en maakt bovendien 

de conservatieve instrumentalisering van deze kwesties mogelijk (in het bijzonder wat vrouwenrechten betreft). Wat zijn de verschillende obstakels, zowel theoretische als pragmatische, voor deze 

convergentie en de opbouw van het "gemeenschappelijke" en, vooral, hoe kunnen ze worden overwonnen? 

Sarah Bracke is hoogleraar Sociologie  Gender en Seksualiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat ze in 2017 bij de afdeling Sociologie van de UvA in dienst trad, werkte ze als senior onderzoeker aan het 

Expertisecentrum voor Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (RHEA) van de Vrije Universiteit Brussel en als Associate Research Professor in de Sociologie aan de Universiteit Gent. Bracke's belangrijkste onderzoeksdomeinen 

zijn gender, religie (islam en christendom), de seculiere staat en multiculturaliteit in Europa, met een focus op issues rond subjectiviteit en agency. Ze onderzocht ook neoliberale vormen van subjectivering (zoals het ethos 

van 'veerkracht') en de huidige anti-gender ideologiebewegingen tegen gender als analytische categorie. 

Ouardia Derriche is geboren in Algerije en heeft filosofie en sociologie gestudeerd aan de Algerijnse universiteit; vandaag de dag is ze een actieve gepensioneerde vrouw. Ze kan buigen over een rijk verleden als feministe, 

vakbondsafgevaardigde en gemeenschapsactiviste, vicevoorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens gedurende twee legislaturen en vicevoorzitter van de Raad van Franstalige Vrouwen van België. Momenteel is ze 

lid van de Raad van Bestuur van de Belgisch-Palestijnse Vereniging en van het Eliane Vogel-Polsky Vrouwencomité van het ABVV Brussel. Ten slotte is ze stichtend lid van het feministische collectief Kahina. 

CHAIR CHARLOTTE PEZERIL (USaint-Louis) 

Zaal: Theater 
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18:00 - 21:30 afsluitende receptie 

 

DOORLOPEND 

10:30 - 13:30 

It’s not a fiction - GOLNESA REZANEZHAD PISHKHANI 

In het kader van dit project worden vrouwen met en zonder migratieachtergrond uitgenodigd om deel te nemen aan workshops waarin ze hun gedenkbeelden in een geborduurd patchwork verwerken. 

It’s not a fiction maakt gebruik van etnografische methoden en past ze toe als een transformatieproces. De visuele etnografie steunt op geselecteerde beelden die deel uitmaken van de persoonlijke 

bezittingen van mensen en bevat herinneringen en emoties. De beelden worden getransformeerd door hen te borduren en in een lappendeken te verwerken. De Block Cabin quilt is geïnspireerd op 

historische manieren om houten huisjes te maken door boomstammen aan elkaar te bevestigen en verwijst zo symbolisch naar de notie van ‘thuis’. Het project wil bezoekers en deelnemers aan het denken 

zetten over de maatschappelijke aanvaarding van diversiteit en het op gelijke voet zetten van personen met en zonder migratieachtergrond.   

Golnesa Rezanezhad Pishkhani is kunstenares en is voor haar docoraatsonderzoek verbonden aan het Centre for Research on Culture and Gender (UGent) en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent. 

Haar onderzoek focust zich op de socio-politieke vereniging van vrouwelijke tapijtwevers in Iran. Ze heeft daarbij oog voor hoe artistieke participatieprojecten een middel kunnen zijn om minderheden en gemarginaliseerde 

groepen meer zichtbaarheid en expressiemogelijkheden te geven, alsook de reflectie van de deelnemers over hun positie en potentieel in de samenleving te stimuleren. 
 

Zaal: Foyer  

 

 

 

 

 

 

 

 


