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“Vergeet nooit 

dat een politieke, 

economische of 

religieuze crisis 

volstaan om de 

rechten van de 

vrouw in vraag te 

stellen”.

Simone de Beauvoir
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| Editoriaal

|  De toestand van de vrouw in Brazilië

|  Wij zijn uw arena niet…

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen 
wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw 
financiele instelling :

.................................................................................................................................

Gelieve maandelijks de som van .................... € te willen overschrijven van mijn 

rekeningnr .......................... ten gunste van het nummer BE57 0000 0399 9935 

van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te heeroepen of te wijzigen.

Naam  ..................................................  Voornaam  ...............................................

Straat  ..................................................  Nummer  .................................................

Postnummer  ......................................  Gemeente  ...............................................

Datum  ................................................  Handtekening  ........................................

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren
op onze bureen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. BE57 0000 0399 9935
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD

Albertinaplein 2 - 1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be  -  www.kinderenderdewereld.be

DEEL IN UW
VREUGDE....
Talrijk zijn zij, die onze projecten 
steunen met private initiatieven, 
ter gelegendheid van verlovingen, 
huwelijken, verjaardagen en alle 
grote evenementen van hun leven. 
Wij nodigen U uit hetzelfde te 
ondernemen en danken U hiervoor.

Onze gelukwensen aan Gentiane en 
Quentin Willaume.

Medewerking

| Danielle Kegels
| Pierre-Yves Lahaye
| Guido Steeman 
| Johanna Vandamme

Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet  
    van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te  
      veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.
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Amper één dag na het wereldwijde 
verzet van vele duizenden vrouwen tegen 
zijn aanstelling, heeft de Amerikaanse 
president Donald Trump de “Global Gag 
Rule” heringevoerd. 
 
Die heeft een zeer grote impact op de 
seksuele en reproductieve rechten en het 
leven van vrouwen in de landen van het 
Zuiden. 
Deze zeer strenge regeling, in het leven 
geroepen door zijn oerconservatieve 
voorganger ex-president Ronald Reagan, 
maakt door de VS gesteunde buitenlandse 
organisaties monddood zodra het over 
abortus gaat. Concreet mogen organisaties 
die werken rond seksuele en reproductieve 
gezondheid geen abortus uitvoeren, ook 
wanneer abortus legaal is in het eigen 
land. Zij mogen bovendien op geen 
enkele wijze informeren over abortus of 
vrouwen doorverwijzen naar aangepaste 
hulpverlening. Zij mogen zich evenmin 
mengen in het publieke debat dat pleit 
voor de keuzevrijheid van vrouwen 
bij een ongeplande zwangerschap. 
Evenmin mogen ze het gebruik van 
voorbehoedsmiddelen, zoals condooms, 
promoten. Doen ze één van die zaken toch, 
dan verliezen ze hun financiële steun. 

Voor een pak organisaties die werken 
rond seksuele planning en reproductieve 
rechten in het Zuiden betekent dit een 
zware financiële aderlating. Ook als de VS-
steun slechts een deel van hun financiering 
uitmaakt, worden deze voorwaarden 
opgelegd, wat onhoudbaar is. Miljoenen 
vrouwen in het Zuiden zullen immers 
geen beroep meer kunnen doen op gratis 
aangeboden gezinsplanningsdiensten. 
Dat betekent meer ongeplande zwanger-
schappen en gezondheidsrisico’s voor 
vrouwen en hun kinderen… :  onderzoek 
toonde ondertussen aan dat de regel, 
voordien door andere republikeinse 
presidenten ingevoerd en telkens 
door hun democratische opvolgers 
afgevoerd, contraproductief werkt. 
Meer ongeplande en dus ongewenste 
zwangerschappen betekent immers meer 
abortussen. Meer nog, abortussen worden 
illegaal en in gebrekkige hygiënische 
omstandigheden doorgevoerd met de 
nodige medische complicaties tot gevolg, 
van onvruchtbaarheid tot regelrechte 
sterfgevallen. 

Gelukkig reageerde ondertussen de 
politieke wereld. De Nederlandse minister 
van Ontwikkelingssamenwerking Ploumen 
kondigt aan een nieuw internationaal fonds 
te willen oprichten om organisaties actief 

rond deze thema’s, in ontwikkelingslanden 
te financieren. Vicepremier De Croo zegde 
ondertussen ook al zijn steun toe namens 
België.

Het nog maar eens inperken van de rechten 
van de vrouwen om over eigen lichaam 
te beslissen en actief aan gezinsplanning 
te doen is verontrustend, temeer omdat 
de maatregel door een moderne en 
democratische grootmacht opgelegd 
wordt.
Vechten voor de rechten van de vrouw, 
wereldwijd, blijft zeer dringend en 
noodzakelijk. Ook bij ons, want ons 
landje doet het bijvoorbeeld zeer 
slecht op internationaal vlak waar het 
verkrachtingen betreft, en bet bestraffen 
van seksueel geweld. En ondanks het 
probleem sinds jaren aangekaart wordt 
door vele organisaties, is er van een echte 
vooruitgang geen sprake.

Op 8 maart wordt wereldwijd vrouwendag 
gevierd. Op die ene dag mogen vrouwen 
die daar reden toe hebben, of die 
hun solidariteit willen betuigen met 
slachtoffers, de straat op om te getuigen 
en op te roepen tot meer respect voor hun 
rechten. Op die ene dag wordt aandacht 
besteed aan hun immens probleem van 
geweld en discriminatie. In nog zeer veel 
landen wordt ze op de 364 andere dagen 
verondersteld te zwijgen, te aanvaarden, 
niet te klagen, en zelfs geen aangifte te 
doen. 
Wij blijven speciaal aandachtig voor de 
meisjes en vrouwen in onze partnerlanden, 
waar dikwijls sprake is van straffeloosheid 
bij misbruik, verminking, verkrachting, en 
zelfs moord. En onderwijs en opvoeding 
is in onze aanpak nog steeds bepalend: 
meisjes en vrouwen met kennis ter zake 
zullen zelf kunnen beslissen. We laten 
in dit krantje een Belgische activiste aan 
het woord. Haar tekst is op zijn minst 
interpellerend.

We zijn ook verheugd u te kunnen 
meedelen dat de Raad van Bestuur eind 
2016 een nieuwe voorzitter benoemd 
heeft. Helena De Backer nam het mandaat 
over per 1 januari van Albert Barroo, die 12 
jaar lang met toewijding en betrokkenheid 
de functie op zich nam. We danken hem 
hiervoor, en heten onze nieuwe voorzitter 
hartelijk welkom.
Veel leesplezier, en dank voor uw steun en 
vertrouwen. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

toejuicht dat mannen van ver 
weg het land niet binnen mogen 
omdat zij een gevaar betekenen 
voor onze normen en waarden:

Ook al lijkt het erop dat u 
aan zet bent en dat uw tijd is 
gekomen, met vrouwenrechten 
en gelijkwaardigheid heeft uw 
boosheid niets te maken. Met 
uw eigen vernietigende agenda 
des te meer. Of uw megafoon 
nu de sticker Tea Party, VB of IS 
draagt, of er nu pro life, eigen 
volk eerst of Allahoe Akbar uit 
galmt, de rol die u voor ons hebt 
uitgeschreven, die gaan wij niet 
spelen.

Ons verplichten een boerka te 

dragen en ons de toegang tot 
de publieke ruimte ontzeggen, 
ons vernederen omdat we ons 
niet scheren, ons verminken, 
ons lelijk en frigide noemen, ons 
verkrachten of onze dochters 
uithuwelijken, ons klein houden 
in Pakistan, Saoedi-Arabië, El 
Salvador of Europa: het groeit 
allemaal in dezelfde potgrond, 
namelijk de gedachte dat wij 
minderwaardig zijn. 

Dat wij niet zelf kunnen en 
mogen kiezen en beslissen. Dat 
man en macht zeggenschap 
hebben over ons en over 
ons lijf. Dat wij ons moeten 
schikken, naar God, Allah of 
de wetmatigheden van de 

natuur. Naar de normen die u 
zelf hebt bedacht zonder ons te 
raadplegen. Naar uw agenda.

Uw vijand heeft een duidelijke 
kleur en is makkelijk te 
detecteren. De onze bevindt 
zich overal en verandert 
van gedaante zoals het hem 
uitkomt. Uw vijand valt verdacht 
makkelijk te bekampen, de onze 
heeft de macht. 

Wij zijn uw arena niet; wij zijn 
niet in te lijven. Uw strijd zal 
nooit de onze zijn. ■

Door Bieke Purnelle
MO-magazine lente 2017
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De situatie van de vrouw in Bahia, Brazilië

Eén van de grote problemen 
in Brazilië is de stijging van 
het geweld tegen vrouwen 
en meisjes in diverse situaties. 
Geweldsituaties tegen vrouwen 
gebeuren het vaakst in de 
periferie bij de zwarte en vaak 
weerloze bevolking. Tancredo 
Neves en de omliggende wijken 
van de stad Salvador de Bahia 
maken deel uit van die periferie. 
Enkele cijfers en voorbeelden 
spreken voor zichzelf:
* Elke 2 minuten worden in 

Brazilië 5 vrouwen afgerost 
ondanks dat mannen zeggen 
dat een vrouw slaan in gelijk 
welke situatie fout is.

* Eén op 5 vrouwen hebben 
geleden onder geweld door 
een al dan niet gekende man.

* De echtgenoot of verloofde is 
verantwoordelijk voor 80% 
van de geweldsituaties. 

In vergelijking met 2014 is er in 
2015 een stijging geweest van 
44,74% met zaken die verband 
houden met geweldsituaties…

Op basis van gegevens 
gepubliceerd door de krant 
Tribuna da Bahia, zijn er 9,8 
moorden per 100.000 vrouwen in 
de staat Bahia. Het gemiddelde 
aantal moorden in Bahia ligt 
hoger dan het gemiddelde in het 
noordoosten, dat 6,9 per 100.000 
vrouwen bedraagt.
Ook volgens de krant werden via de 
politiebureaus die gespecialiseerd 
zijn in het bijstaan van vrouwen 
in de steden Salvador, Feira de 
Santana, Vitória da Conquista, 
Itabuna en Ilheus, 32.650 gevallen 

van geweld tegen vrouwen 
opgenomen in 2015: moorden, 
bedreigingen, verwondingen 
en verkrachting. Alleen in de 
hoofdstad Salvador werden 
27.090 gevallen geregistreerd. Elk 
jaar sterven 5.664 vrouwen door 
gewelddadige oorzaken, of meer 
dan 15 per dag ! De slachtoffers 
zijn tussen 20 en 29 jaar (31%) 
en tussen 30 en 39 (23%). Uit de 
gegevens bleek ook dat zwarte 
vrouwen en vrouwen met een 
lage opleiding goed zijn voor 
61% van alle sterfgevallen…

CASA DE ALICE in 
Salvador de Bahia

Op 19 mei 2016 werd het centrum 
voor psychologische begeleiding 
“Casa de Alice” geopend door 
de Belgische ereconsul Stephane 
Peree. Het maakt deel uit van 
het centrum Ceifar, gelegen in 
de wijk Tancredo Neves met 
zijn 200.000 inwoners, en is een 
partnerorganisatie van Kinderen 
Derde Wereld sinds een tiental 
jaar. 
Het was de wens van de Belgische 
stichtster Simonne Alice Debouck 
dat ook kinderen en jongeren 
psychologische bijstand konden 
krijgen naast de vele volwassenen 
uit de wijken van de periferie 
van Salvador die vaak met zware 
problemen kampen. 
“Casa de Alice” richt zich ook naar 
meisjes en vrouwen in diverse 
geweldsituaties. Het gebrek aan 
reële kansen voor de vele jongeren 
in armoede, leidt dikwijls tot veel 

verkropte agressie, die soms ook 
op effectieve geweldpleging 
uitloopt. 

De vraag naar goede 
psychologische zorg gaat uit 
van de gemeenschap, van 
mensen die hun rechten daartoe 
ontzegd worden, of belemmerd 
in de toegang tot die zorg. Vaak 
moeten ze daarvoor naar de 
stad of zijn de wachttijden te 
groot om op tijd hulp te krijgen. 
Daardoor werd binnen Ceifar die 
ruimte gecreëerd waar mensen 
gehoord kunnen worden over 
hun behoeften en begeleid, 
individueel en collectief, om hun 
psychische en fysische leefsituatie 
en geestelijke gezondheid te 
verbeteren..
Indien nodig, worden gebruikers 
van de post doorverwezen 
naar gespecialiseerde diensten. 
Het centrum wijdt bijzondere 
aandacht aan meisjes en vrouwen 
in geweldsituaties, en draagt bij 
in de opleiding van studenten in 
psychologie, door hen stages aan 
te bieden.

Een normale sessie buiten het 
centrum kost R$ 80 of 25 €, wat 
voor iedereen onbetaalbaar is. 
Hier betalen de kinderen per 
maand tussen de R$ 5 en R$ 10 maar 
de bijdrage wordt altijd bepaald 
volgens de mogelijkheden. Het is 
overduidelijk dat een groot deel 
van de personeelskosten en het 
onderhoud via andere kanalen 
bekostigd moeten worden. Ook 
dringen er zich renovatiewerken 
en enkele aanpassingen voor 
gehandicapten op, met het oog 
op erkenning en steun van de 
Braziliaanse overheid, geraamd 
op 3.600 euro. 

Ondertussen konden meer 
dan 80 patiënten genieten van 
kwaliteitsvolle begeleiding in het 
centrum, het merendeel vrouwen 
en meisjes. Kunnen wij nog 
tolereren dat het vermoorden, 
verkrachten en mishandelen van 
hen als een fait divers wordt 
afgedaan?

De vele Braziliaans kinderen, 
jongeren en vrouwen, danken 
u voor uw zeer gewaardeerde 
steun met vermelding 
“Casa de Alice”. ■

Guido Steeman

We hebben te weinig kleren 
aan, en daarom worden we 
verkracht. We hebben te veel 
kleren aan, en daarom mogen 
we niet zwemmen. We zijn te 
dik, te oud, te behaard, te dun, 
te gerimpeld, te lelijk. We zijn 
een slet als we seksueel actief 
zijn, frigide als we dat niet zijn. 
We kunnen maar beter geen 
slet zijn, behalve om achter een 
raam te zitten en ons lijf als 
koopwaar uit te stallen. Onze 
rok is te kort om fatsoenlijk 
te zijn, te lang om verlicht en 
bevrijd te zijn. Ons haar is te 
kort (lesbo) of te bedekt (doe 
die kopvod af).

We moeten maar zorgen dat 
we niet zwanger worden, maar 
als we het wel worden, weten 
anderen beter dan wij wat we 
moeten doen. Een op de tien van 
ons wordt ooit verkracht. Vier 
van de honderd verkrachters 

worden gestraft. De overige 96 
niet. Wie in onze billen knijpt is 
een grapjas. Wie ons aanrandt 
had vast een goede reden en 
kan nog altijd burgemeester 
worden. 

Maar acht, wij hebben het 
goed. Wij mogen autorijden 
en stemmen. We kunnen zelf 
een bankrekening openen en 
geld verdienen. Als we heel erg 
ons best doen kunnen we zelfs 
minister worden. En mogen 
ze nu al geen complimenten 
meer geven? En wat deden we 
daar ook, ’s nachts alleen in die 
buurt? En we moesten maar 
wat minder gedronken hebben. 

En godsdienst, dat is voor thuis, 
behalve voor de christenen. En 
trouwens, het was maar om te 
lachen. Wij hebben geen gevoel 
voor humor. En zagen en klagen 
dat wij kunnen!

Want ginder, daar is het pas erg. 
Daar valt er pas te zagen en te 
klagen. Daar moeten meisjes van 
tien al trouwen. Daar hebben 
ze de pil niet. Daar snijden ze in 
onze intieme delen. Daar gaan 
wij dood in het kraambed. Daar 
zijn wij seksslavinnen. Daar 
mogen alleen onze ogen het 
daglicht zien. Daar zijn vrouwen 
slachtoffers. Daar hebben ze 
iets om over te zagen.

Aan de verontruste blanke 
man die zijn hand onder onze 
rok stopt, terwijl hij roept dat 
we moeten oppassen voor 
Arabieren; de verlichte blanke 
vrouw die ons wil bevrijden van 
onze hoofddoek, ongemakkelijk 
balancerend op stiletto’s en met 
een was- of botoxabonnement 
op zak; de vergeten kiezer die 
zijn dure stem verkoopt aan een 
man die ons tussen de benen 
grijpt en daar trots op is, maar 

Wij zijn uw arena niet


