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 Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen (SAMV)  

 Missie: versterken en verbeteren positie vrouwen en meisjes van etnisch-culturele 
minderheden in Vlaanderen en Brussel  

 Ontstaan? Resultaat van actie-onderzoek: 

 Bevinding: te weinig aandacht voor vrouwen met een migratieachtergrond binnen  
 A) vrouwenorganisaties  1 dimensie: gender 

 B) Zelforganisaties van migranten  1 dimensie: ‘cultuur’ / religie / etniciteit/ kleur 

 Sinds 2010: Kenniscentrum gender en etniciteit 

 Kruispuntdenken of intersectionaliteit  

 









 



 Culturele invulling en constructie van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’  

 Gaat over vrouwen én mannen  

 De ideeën en verwachtingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid en hoe vrouwen en 
mannen zich horen te gedragen : normen  

 Genderrollen: stereotypen en ongelijkheden v/m/x  

 Onderhevig aan: cultuur, tijd en machtsconstellaties (wie heeft de macht om de invulling 
van dominante genderrollen te bepalen en vorm te geven?) 

 Ordeningsprincipe: ordening is niet neutraal 

 Historisch gegroeide genderconstructies  uitsluiting, ongelijke toegang tot geld, 
betaalde arbeid, besluitvorming en andere sociale onrechtvaardigheden 

 Seksisme.  

 

 

 









 Loonkloof: 20%   

 

 

 



 Zorgtaken  binnenshuis / deeltijds werken 

 

 

 

 



 

 

 

 



 #wijvragen20dagen geboorteverlof  
voor papa’s en meemoeders 

 

 

 







 Kruispuntdenken  

 Manier van denken over verschil  

 Machtsverschillen in de maatschappij 

 Hoe maken onze posities op de verschillende sociale assen gender, etniciteit, 
leeftijd, klasse (en...en...) ons meer of minder kwetsbaar voor vormen van 
discriminatie of uitsluiting ? 

 

 

 



 Vrouwen structureel benadeeld + positie vrouwen onderling verschillend (uiteraard 
zijn er ook belangrijke overeenkomsten) 

 Kruispuntdenken: iemands maatschappelijke positie en kansen worden bepaald door 
verschillende ordeningsprincipes die (1) tegelijkertijd werkzaam zijn (gender, 
etniciteit, sociaal-economische klasse, taal, religie/levensbeschouwing, seksuele 
oriëntatie, leeftijd, gezondheid etc.) en (2) elkaar beïnvloeden/versterken  

  de verwevenheid van de verschillende ordeningsprincipes  

 Gericht op detecteren en bestrijden van discriminatie en het zichtbaar maken van 
privilege(s) 

 Normen in vraag stellen  

 Van onderuit / context  
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