Queerilla
Queerilla is een collectief met Gentse roots dat zich inzet voor vrijheid van
gender en de ondergang van het patriarchaat. We willen zones scheppen
waar mensen gewoon zichzelf kunnen zijn, zoeken en vinden. De constructie
man/vrouw en homo/hetero vinden we ouderwets en we willen dan ook deze
constructies doorbreken, in vraag stellen en ermee spelen. Dit doen we door
ervoor te zorgen dat er een alternatief is, waar men terecht kan.
We staan het best gekend voor onze Queerfeestjes, vroeger ook wel
Queerkafee genoemd. De standaardformule van zo'n Queerfeest is “Cabaret
en vrij podium, daarna fuif”. Het belangrijkste aan deze feestjes is dat we een
zone scheppen waar iedereen kan zijn hoe die wil zijn of hoe die zich voelt.
Iedereen is welkom, zolang men elkaar respecteert. Wie zich seksistisch,
homofoob, transfoob of op een andere manier onrespectvol gedraagt wordt
van het feestje verwijderd. We staan er ook op om de dansvloer rookvrij te
houden, al lang voor de Belgische wetgevers met een rookverbod op de
proppen kwamen, en zorgen voor een gezellige rookruimte.
Meer info en onze toekomstige activiteiten kan
je vinden op https://queerilla.wordpress.com/
De activiteit van Queerilla gaat recht evenredig
op en neer met de goesting en energie die
mensen er in willen steken. Heb je zin bij te
dragen aan Queerilla, op welke manier dan
ook? Heb je andere vragen? Stuur ons
vrijblijvend een mailtje: queerilla@yahoo.com.
De teksten in deze zine zijn geschreven
door verschillende mensen, die allemaal
op één of andere manier met queer te
maken hebben. Zij brengen hun
persoonlijke visie over iets, en jij doet er
mee wat je wil.
Heb je zin om mee te werken aan een volgende zine? Met een gedicht, met
een eigen tekst, een vertaalde tekst, door te tekenen, door lay-out technisch
te helpen, of door een gratis kopie-machien? Laat het ons weten:
queerilla@yahoo.com. Spellingfouten of andere kemels uit deze zine mag
je ook op voorgaand adres laten weten, dan kunnen die aangepast worden in
de digitale versie. (als we de fout erg genoeg vinden ten minste).
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Ideeën over genderstrijd
In deze tekst wil ik enkele ideeën aanreiken over hoe we ons kunnen organiseren,
leven en strijd voeren. Ze zijn gebaseerd op teksten en ervaringen van Bash Back!,
een netwerk van radicale anarcho-queers.
Er zijn verschillende manieren om je te organiseren: op basis van een veronderstelde
gedeelde identiteit, op basis van wat ons onderdrukt, of op basis van wat we wel willen.
Discussies rond identiteit zijn onlosmakelijk met queer verbonden. Je zou queer
kunnen beschouwen als een negatie, alles wat niet aan een bepaalde norm rond
gender en seksualiteit voldoet. Queers weten vaak maar al te goed waarom ze niet in
een categorie of hokje willen geduwd worden. Tegelijkertijd delen we wel bepaalde
ervaringen met andere mensen, die we niet zomaar willen of kunnen negeren. En het
is op basis van deze gedeelde onderdrukking dat we banden smeden, mensen vinden
die ons steunen en mee de strijd willen aangaan. Van die gedeelde ervaring wordt
echter vaak abstractie gemaakt, er wordt een categorie gemaakt waarmee we een
identiteit delen (of waaruit we uitgesloten worden). De gedeelde ervaringen raken op
de achtergrond. Waarmee deel ik bijvoorbeeld het meest: een politica die toevallig
trans is, of een cisgender die net als mij met flikkengeweld te maken krijgt?
Machtsdynamieken worden zo vergeten in ruil voor het idee dat we allen in dezelfde
boot zouden zitten.
Ik denk dus dat ervaring, ons eigen leven, de basis moet vormen van onze strijd. Als
we echter enkel een onderdrukking delen, dan is dat ook maar zwakjes. Hopelijk
kunnen we ook een strijdervaring delen, hebben we gedeelde wensen en dromen.
Maar wat willen we? Willen we een betere versie van deze maatschappij, eentje waarin
wij wel ingesloten worden? Of willen we de logica van uitsluiting, de wortel van deze
maatschappij, vernietigen?
Al te vaak komt de discussie rond geweld boven
bij zulke discussies, de kritiek dat je via
bepaalde manieren van actie voeren niets zou
bereiken. Ik denk dat vaak aan de basis een
verschillend antwoord op bovenstaande vraag
ligt. Hier zal ik uitleggen wat ik wil en hoe ik strijd
zie. Ik wil het idee dat wat ons onderdrukt
almachtig is, ondermijnen. Dat idee zit al te vaak
ingebakken bij onszelf: we hebben het gevoel
dat we nix kunnen veranderen. Ik zie acties dan
ook in de eerste plaats als een manier om
onszelf te empoweren, om te leren opkomen
voor onszelf. Ik wil me niet wentelen in een
slachtofferrol, medelijden vragen voor mijn
miserie. Ik wil echter mijn leven in eigen handen
hebben, een rol hebben in het spel van deze
wereld. Smeken om erkenning zal mij nooit een
gevoel van bevrijding geven. Ik zal zijn wie ik
ben, take it or leave it.
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En ok, waarschijnlijk zullen de die-hards niet overtuigd worden
door zulke directe actie. Ik ben echter geen messias, en ik weet
niet of zulke mensen überhaupt overtuigd kunnen worden. Ze
kunnen het wel moeilijker gemaakt worden schadelijke
activiteiten uit te voeren. En belangrijk is ook de meelopers te
betrekken: macht bestaat maar doordat anderen het erkennen
en er nix tegen doen. Directe actie kan mensen aanzetten om
kant te kiezen.

Voor velen is geweld een dagdagelijkse realiteit en is
geweldloosheid een ver weg gelegen luxe. Al te vaak wordt een
abstractie gemaakt: rellen van lang geleden worden verheerlijkt,
terwijl hedendaags geweld wordt veroordeeld. Theorie en
praktijk worden gescheiden, terwijl opstand en theorie
onlosmakelijk verbonden hoort te zijn met het dagelijkse leven.
Voor aanhangers van geweld is er echter het gevaar van in een
spektakel te belanden: men spreekt wel grote woorden, maar
dat resulteert niet in daden.
Tenslotte geef ik enkele manieren van strijden, gebaseerd op
deze ideeën.
De acties van Bash Back! kunnen grotendeels in twee
categorieën ingedeeld worden. Er waren de acties om een
queer ruimte te creëren binnen conflictueuze actie. Dit waren
vaak acties in solidariteit met bestaande strijden. De oorsprong
van Bash Back! ligt hier: als een protestactie tegen congressen
van de Democratische en Republikeinse partij. Ten tweede
bracht Bash Back! een insurrectionele strategie in dagdagelijkse
queer strijd. Dit kan gaan van zelfverdediging, tot het verstoren
van een mis van een homofobe kerk, tot het saboteren van
krantenboxen van een krant die de namen van gearresteerde
sekswerkers publiceerde.
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Ik zie twee manieren van strijd. Defensief, hiermee bedoel ik
reageren op een concrete gebeurtenis. Dit kan bijvoorbeeld gaan
over gaan flyeren in een restaurant dat een transgender heeft
geweigerd. Hier is echter het gevaar dat men wacht op een
concrete gebeurtenis, en de feiten achterna holt. Offensief
strijden wil zeggen niet te wachten op een aanleiding, maar
structurele transfobie aanpakken. Die kan uitgeoefend worden
door de staat, de kerk, of de medische wereld. Dit kan gaan over
het breken van hokjes, die we heel concreet terugvinden in
reclame, in (speelgoed)winkels, bij ieder wc-bezoek.
Verder is het ook goed mensen te ondersteunen assertiever te
zijn. Dit kan bijvoorbeeld door zelfverdedingsworkshops. Ook een
ruimte bieden voor mensen om te experimenteren met hun
gender en mensen informeren over transgender kan de zaken
verstevigen.
Laten we ons dus organiseren als een form-of-life, waarbij de
vorm die we aannemen onlosmakelijk verbonden is met ons
leven. Net als ons leven is onze strijd divers, maar vinden we wel
aanknopingspunten en versterking in andermans leven en strijd.
Een anarcho-queer

5

Judgement Day
It is not God who judges
But people
The stricter the opinion
The sharper the verdict
“You will always be a man”, they demand
Which might even be bearable
If 'unwanted flesh'
Would not suggest 'evil intention'
Gone is my free choice
My dedication to make things better
Because those things cannot be seen
At first glance
It appears futile
To break the circle
In which only body is truth
And feelings mere illusions
“You do not fit the picture
Of our holy, infallible theory
And so your existence
Becomes a violence in itself”
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My wish for connection
Warrants its own expulsion
Trust and compassion limited
To the accident of birth
Everybody is forced to take sides
Compelled by 'us versus them'
Wherein neutral ground is swallowed up
In a binary war between the sexes
Victory demands its own sacrifice
The species split in two
While hatred and pain are split more equally
Than the sexes ever will
I mourn the wounds
Of 'friendly fire'
My voice drowned out
By the roaring cannons of sisterhood
But my feelings are irrelevant
The only thing I know
Is that there will never be justice or healing
In blind fanaticism

Mare
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Over genderbinariteit
De meeste mensen denken in het binaire
systeem: je hebt mannen, en je hebt vrouwen,
punt. En ik ga zeker niet ontkennen dat er grof
genomen duidelijke verschillen zijn tussen man
en vrouw en dat je veel eigenschappen kan
indelen in, '(eerder) mannelijk' en '(eerder)
vrouwelijk'. Er is een reden waarom er bepaalde
stereotypes zijn ontstaan over mannen en
vrouwen, maar daar houdt het niet mee op. Kijk
eens naar jezelf. Je hebt zeker en vast al eens
gedacht: dat is een eigenschap van mij die bij
het andere geslacht hoort, dat is mijn mannelijk
of vrouwelijk kantje.
Voor de meeste mensen zijn die twee mogelijkheden (vrouw of man)
voldoende. Net als je gaat stemmen: je kiest voor de politieke partij die het
beste bij je past, maar altijd is er wel iets waar je niet mee akkoord gaat.
Maar vele mensen kunnen niet kiezen tussen alle politieke partijen, omdat ze
allemaal te ver van hen af staan, en zo kunnen er ook vele mensen niet
kiezen tussen de 2 geslachten: ze staan allebei te ver van hen af. En het
gaat echt niet om “Ik wil niet kiezen”. Het gaat om “Ik kan niet kiezen”. De
twee mogelijkheden zijn voor hen ontoereikend.
Driez
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“Inclusief proberen zijn helpt
niet als men het over binairen
heeft. Neem bijvoorbeeld het
immer populaire
'genderspectrum'. Dat is een
poging om inclusiever te
proberen zijn als het over
gender gaat.
Maar dit blijft eeuwig verankerd
tussen de enige twee 'echte
genders' 'man' en 'vrouw'. Alle
'andere genders' zijn er ofwel
tussen gespannen, zoals kleren
die drogen aan de waslijn, of ze
cirkelen er rondom, zoals één
of andere verdwaalde Spoetnik.
Omdat het de grenzen van de discussie bepaalt, handelt de
eerste term van elke binaire als een centrale positie die is
vrijgesteld van enige ondervraging. Dus praten we eindeloos
over de betekenis van 'vrouw', maar niet over 'man', praten
we over 'homoseksualiteit' maar niet over 'heteroseksualiteit',
over 'gekleurd zijn' maar nooit over 'blank zijn', over
'transgender' maar nooit over 'normalegenders'.
Binairen zijn zoals de zwarte gaten in de kosmos van de
kennis: niets geraakt er ooit uit. En niks nieuws geraakt er
ooit in. Dat is waarom het bedenken van een nieuw nietbinair gender even onmogelijk is om te bedenken als een
nieuwe primaire kleur.
Uiteindelijk zijn binairen niet enkel een bijzondere manier om
de wereld te begrijpen. Ze zijn politiek. Ze handelen over
macht. Ze creëren hiërarchieën - man/vrouw, blank/zwart,
koloniaal/inboorling - die winnaars en verliezers produceren.”
Wilchins Riki, 'Queer Theory, Gender Theory', pagina 41
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De zoektocht naar Queer
Ik ben geboren in een vrouwelijk lichaam. De rechtstreekse gevolgen
daarvan waren: men sprak me aan als meisje, tot mijn 6 jaar deed ik af en
toe een rokje of kleedje aan omdat mijn moeder dat had klaargelegd. In de
lagere school werd ik naar de meisjesschool gestuurd. Ik heb een
vrouwelijke hormonenzwendel, waardoor er borsten zijn beginnen groeien en
ik maandelijks de Russen over de vloer krijg. Mijn baard heeft zich tot op
heden beperkt tot een haartje of 5, en in tegenstelling tot mijn broer is mijn
haarlijn nog niet teruggevallen.
Maar al heel vroeg voelde ik aan dat ik geen meisje was. Ik kon me niet
identificeren met andere meisjes, ik was duidelijk niet dat wat de
maatschappij verwachtte van een meisje. Mijn conclusie? “Dan zal ik wel een
jongen zijn.” Dus ik wachtte geduldig op de dag dat mijn piemel zou groeien.
En ondertussen probeerde ik mij te gedragen zoals een jongen zich moest
gedragen. Stoer zijn. Sterk zijn. Roze haten. Met auto's spelen. Veel eten.
Goed tegen bloed kunnen. Power Rangers kijken. Jongenskleren dragen, en
zeker geen rokjes.
Sommige dingen waren zeker omdat ik dat zelf wou. Maar er zaten zeker
dingen tussen die ik niet spontaan zou doen, maar deed omdat de
maatschappij dat verwacht van een jongen. En ik wou dat de maatschappij
mij als een jongen zag.
Toen ik wat ouder werd, tegen het einde van de lagere school werd ik er van
overtuigd dat er tussen jongens en meisjes geen verschil was, dat het
verschil gemaakt was door de maatschappij. En dat heteroseksualiteit de
norm was omdat dat de makkelijkste manier was om kinderen te krijgen.
In het middelbaar verhuisde ik echter naar een gemengde school. En ik
merkte dat er toch wel duidelijke verschillen waren tussen alle jongens en
meisjes, en dat ik eigenlijk niet helemaal thuishoorde bij de jongens. Moest ik
een jongen geweest zijn dan ging ik zeker als een wussy bestempeld
worden, en plots was ik eigenlijk blij dat ik toch niet als jongen was geboren.
Ik had verwacht dat ik eerder met de jongens om ging gaan, maar kwam toch
terug in een meisjes-groep terecht. Ik conformeerde me terug naar de
vrouwelijke kant – liet mijn haar groeien, droeg meisjeskleren. Werd verliefd
op een jongen – een jongen godbetert, zou ik dan werkelijk hetero zijn? - en
merkte op dat seksuele voorkeur toch geen fabeltje was.
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Maar er bleef iets niet kloppen. Mijn haar ging vlug weer kort, de kleren zaten
niet comfortabel (zowel fysiek als mentaal). Ik voelde me een alien als
meisjes over meisjes-dingen begonnen te praten. De gedachte dat er iemand
make-up op mij zou aanbrengen – zoals
wel eens lachend werd voorgesteld - bezorgde me koude rillingen.
Pas toen ik in het Queer-milieu terecht kwam had ik het gevoel dat ik
thuiskwam. Ik hoefde helemaal niet te kiezen. Ik kon mannenkleren dragen,
maar mocht toch mijn emoties tonen. Het was niet zo abnormaal dat ik niet
zo sterk was, en ik hoefde helemaal niet als een dame te lopen. En het was
niet omdat ik de ene keer op een jongen verliefd werd, dat de volgende niet
wat vrouwelijker kon zijn.
Maar ik breng mensen in de war. Velen zullen zeggen dat ik het onnodig
ingewikkeld maak. Dat ik overdrijf, dat ik ambetant doe. Als iemand me
vraagt “Ben je een jongen of een meisje?” zijn de enige antwoorden die ik
kan bedenken “Geen van beiden.” of “Iets daartussen.” Als iemand vraagt of
het meneer of mevrouw is, zeg ik: “Het maakt niet uit.”. De mensen willen
weten hoe ik mezelf zie en hoe ze mij moeten aanspreken, welke
verwijswoorden ze moeten gebruiken. Het ene of het andere, en ofwel moet
ik zeggen dewelke, ofwel willen ze mijn biologisch geslacht weten en zich
daar aan aanpassen.
Als ik iedereen zou vragen mij als vrouwelijk te zien zou dat aanvoelen alsof
ik een deel van mijn persoonlijkheid verwaarloos, als ik iedereen zou vragen
om over mij in het mannelijk te spreken voelt het aan alsof ik lieg. Ik snap dat
dat verwarrend is, maar het is de enige oplossing. Daarenboven is het mijn
manier om mensen er over na te doen denken dat er wel degelijk meer dan
'man of vrouw' bestaat. Want laten we duidelijk zijn: binaire systemen zijn
voor computers!
Driez
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Lichamen
‘k bedacht mij plots
het duurde wel jaren
dat ik een vacht heb rond mijn schacht
en dat de wereld daar niet om lacht
voor hen ben ik
een groot wild zwijn
en zitten er scheuren in mijn brein
‘k val op lichamen buiten de nacht
soms zijn ze erg jong en zacht
al zijn ze nog niet opgevoed
al is ’t wat ongehoord
voor mij zijn ze een pracht
soms doen ze blaf en waf en zit en lig
al hebben ze vacht en spreken ze niet
al is ’t wat ongehoord
toch sta ik helemaal paf
af en toe eens wat normaals, dan speel ik hetero of homo
al zegt dat helemaal niets
op tv zag ik eens een man
en die geilde op zijn fiets
erecties lopen uit de privé, stappen op trein of tram
overal waar dat ik kom
ligt er onder mij een bom
en stopt de rit hier niet ver van
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het uitzicht op bevrediging
is aan stukken gereten
verspreid tussen de kometen
m’n vulkaan barst uit
en lava stuit op m’n huid
Maar zonder wegwijzers in dit kloteland?
Dan wordt ze hard.
Pus.
soms hou ik niet zo van de rest
dan ben ik perfect
m’n eigen seksobject
al is m’n piemel niet lang genoeg
buigt hij niet tot aan mijn gat
en is ’t wat ongehoord
In m’n eentje is er altijd consensus.
Onvoorwaardelijk.
Dus:
(allemaal)
ik lik, ik lik, ik lik
aan m’n pik, aan m’n pik, aan m’n pik
Queer Swine
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Wanneer
identeit
scheidt
'Identiteitspolitiek' is een andere manier om te zeggen 'dat ook het
persoonlijke leven politiek is'. Dit is zeker zo in het geval van 'gender'. In welke
mate je als vrouw of man gezien en behandeld wordt, beïnvloedt je leven
enorm. Heel wat persoonlijke dingen zijn erg geslachtsgebonden, zoals
veiligheid op straat of een gelijke toegang tot allerlei kansen. En tenslotte klopt
het dat een gedeelde ervaring (zoals als vrouw behandeld worden) mensen
een gevoel van samenhorigheid geeft.
Aan de andere kant is 'identiteitspolitiek' soms problematisch. Ooit
mobiliseerde het idee van 'wij vrouwen' (tegen 'zij mannen') een front dat tal
van maatschappelijke veranderingen kon realiseren. Maar vandaag rammelt
dit unitaire idee aan alle kanten. Ten eerste is het bedenkelijk dat er slechts
twee kampen mogelijk zijn en dat iedereen dient te kiezen voor één van beide.
Daarnaast trekt men alle vrouwen in 'het goede kamp', terwijl er heel wat
imperfecte vrouwen zijn. Ook duwt het alle mannen in 'het slechte kamp',
terwijl heel wat mannen proberen om zo goed mogelijk te leven. Een dergelijk
oordeel is ook snel blind voor de effectieve verschillen tussen mensen binnen
hetzelfde kamp, evenzeer als onwillend om gelijkenissen te zien met mensen
die niet tot de eigen groep behoren. Laat staan dat men zou erkennen dat
verschillen ook de ideologie kunnen verrijken.
'Identiteitspolitiek' stijl 'wij vrouwen tegen zij mannen' wil soms niet toegeven
dat de wereld meer variatie kent dan slechts vrouwen en mannen. Het gevolg
is dat sommige feministen weigeren om interseksualiteit en gendervariatie
binnen hun wereldbeeld op te nemen. In de Verenigde Staten gaat dat zelfs
zo ver dat bepaalde extremistische kringen binnen de feministische beweging
van hun afkeer voor transgender personen hun belangrijkste strijdpunt maken.
Het is soms zeer de vraag wat deze 'Trans Exclusionary Radical Feminists'
(zogenaamde TERF's) eigenlijk willen, naast het neersabelen en kleinhakken
van transgenders. Transgender vrouwen zijn voor TERF's 'female constructs'
en 'indringers', terwijl transgender mannen 'overlopers' zijn. Daarbij verdient
alleen wie als vrouw is geboren enig vertrouwen en zusterschap. Wie als man
is geboren, kan niet anders dan inherent slecht zijn. En het is onmogelijk om
van kant te wisselen, “because we said so”...
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Het bovenstaande verhaal lijkt te suggereren dat
het niet erkennen van transgender personen eigen
is aan het feminisme. Dat is niet zo. Veel vaker
werken transgender personen en feministen in
wederzijds respect samen voor een vrijere wereld.
TERF's zijn slechts een kleine minderheid, die erg
luidruchtig en vanuit grote overtuiging handelt. Zo
vormen hun woorden helaas krachtvoer voor
tegenstanders om alle feministen op één hoop te
gooien en vervolgens te verguizen.

Versplintering maakt krachteloos
Twee feministische golven betekenden ontzettend veel voor de kansen en de
identiteiten van vrouwen. Maar vandaag is feminisme veranderd in een
kabbelend beekje dat nooit werkelijk de wortels van het patriarchaat bedreigt.
De meeste mannen en vrouwen weigeren zichzelf 'feminist' te noemen. Veel
mensen denken zelfs dat mannen en vrouwen vandaag reeds gelijkwaardig
zijn. Velen willen 'het domme publiek' daarvan de schuld geven, maar dat is
te gemakkelijk: wanneer een boodschap de harten niet raakt, dan ligt het
probleem in de boodschap zélf, of in de kanalen waarlangs deze is verspreid.
Dus is een grondige introspectie dringend nodig.
Feminisme is niet de enige
bevrijdingsbeweging die zichzelf in vraag
dient te stellen. Uit de Stonewall rellen in
1969 ontstond de 'gay liberation'. Na die
rellen werden de eisen van drag queens en
transgenders actief uit het homoseksuele
eisenpakket geschrapt, ook al hadden deze
mensen vooraan op de barricades gestaan.
De nieuwe opinieleiders zagen het als
onmogelijk of onwenselijk om transgender
rechten aan het publiek te verkopen, en dus
werd hun bestaan of hun behoren ontkend.
Na de organisatie van homoseksuele
mannen en later ook van lesbiennes, zeiden
er mensen: “wel, ik hou van zowel mannen
als vrouwen”. Tot op vandaag strijden deze
biseksuele mensen om aanvaard te worden
als een stabiele geaardheid, eerder dan als
'onbetrouwbaar en onbeslist'.
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Vervolgens vonden transgender personen hun stem.
Hun verhaal ging eerder over gender identiteit dan
over seksuele oriëntatie. Pogingen om een bredere
aansluiting te vinden gingen vaak moeizaam. Heel
wat holebi's vonden transgenders maar niks. Ook
waren (en zijn) er nogal wat transgenders die zeggen
“ik ben heteroseksueel, dus ik wil met holebi's niets te
maken hebben”. Maar de intolerantie gaat dieper.
Heel wat transseksuele mensen haten 'genderqueers'
die zich niet proberen in te passen als 'echte vrouwen
of mannen'. Ook 'crossdressers' die zich slechts
parttime omkleden liggen slecht in de markt.
Sommigen willen best ver gaan om de veelkleurige
transgender alliantie weer uiteen te rukken, zodat
men zelf gewoon 'normaal man of vrouw' kan zijn.
Tenslotte praten we niet eens over de correcte kritiek van gekleurde, arme,
oude en/of gehandicapte mensen, dat ze niet serieus worden genomen
binnen zoveel feministische of LGBT initiatieven. We hebben het ook niet
over homomannen die neerkijken op 'verwijfde mannen die hen een slechte
naam geven', noch over lesbiennes die niet houden van 'butches' of die
'femmes' niet zien als echte lesbiennes. Enzovoort, enzoverder...
Het patroon dat hier bloot ligt, is er één van ernstige versplintering. Dit is een
droeve situatie, want hoe bitter sommige discussies ook worden, daarbuiten
'in de echte wereld' merken weinigen daar iets van. Het privilege van de witte
heteroseksuele man staat er nog steeds vrolijk rechtop. Daar is men zelfs
amper begonnen met het overtuigen van mannen dat ook zij niet vrij zijn. Net
zoals vrouwen gesocialiseerd zijn om 'vrouwelijke' regels te volgen, zijn
mannen opgeroepen om volgens 'mannelijke' regels te leven. De resultaten
zijn zichtbaar in hun veel hogere cijfers van zelfdoding, omdat vele mannen
zijn geleerd om geen pijn en emoties te tonen. Over seksueel geweld op
mannen wordt niet gepraat, want het taboe is te groot. En regeringen
bestaan uit 'machtige mannen' die blijkbaar niet machtig genoeg waren om
geen saaie grijze kostuums te moeten dragen. Zijn ook al deze jongens niet
gewoon gekneed zoals de samenleving hen wilde hebben?

Wat is de grote droom?
De kern van de zaak is dat 'de normale wereld' grotendeels onberoerd zal
blijven zolang er binnen allerhande anti-patriarchale kringen meer onderling
wordt gevochten dan samengewerkt. Dat kan pas veranderen wanneer men
structureel meer empathie wenst op te brengen voor mensen die 'niet zoals
ons' zijn. Heel vaak zijn deze verschillen amper relevant, maar worden ze
slechts binnen onze eigen theorieën en punten van
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identiteitspolitiek tot enorme proporties
opgeblazen. In feite streeft iedereen echter naar
hetzelfde: het recht om eerlijk zichzelf te zijn en als
dusdanig gerespecteerd te worden. Het doet
daarbij weinig ter zake hoe men dan is, zolang
men een ander hetzelfde gunt.
Wat is de grote droom? Dat we niet langer onze
energie, onze haat en onze kwetsuren spenderen
aan nodeloze discussies als “wij zijn echt en jullie
zijn vals of fout”. Dan komen wij – feministen,
holebi's, transgenders, interseksuelen, queers en
mannen die het goed menen – misschien zelfs tot
de conclusie dat we met méér zijn dan diegenen
die moedwillig profiteren van een oneerlijk
patriarchaal systeem. Vanaf dat punt vinden we
misschien de kracht en de vrijheid om schouder
aan schouder de wereld een andere, mooiere vorm
geven.
Mare
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I used to be this little kid,
they said I was a girl.
Why they thought so, I didn't know,
'cause I wasn't so sure.
Once, I knew, the day would come
my penis would grow.
And all the people would have said,
yeah, you are a boy.
What I was,
wasn't clear
I didn't know that I was queer.
But then the dooms day came...
my breasts started to grow.
And as if that wasn't enough this awful red shit,
every month came out of me,
I hated all of it.
I tried to deny all of it,
I tried to act tough.
Outside I might be a girl,
inside I am not.
But this very masculine roll
didn't work at all.
I couldn't deny anymore
somehow I was feminine after all.
Then I fell in love with a boy,
I thought, this is not ok.
The way I dress, the way I walk,
why am I not gay?
I grew my hair, I wore the clothes
my friends said I should wear.
You have boobs so act like it,
you are a normal girl.
But what I am,
it's kinda clear,
I then found out that I was queer.
'cause that has been all years ago,
now I've seen the light.
I can act the way I want,
don't have to choose a side.
Because whatever people think
there's red, green, purple, orange, violet, yellow,...
there's definitely more than blue or pink
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Driez

Dit is een pamflet dat werd uitgedeeld op een optocht tegen transfobie, op
19 oktober 2013 in Gent.
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Wish you were queer
So, do you think you can tell
male from female,
a butch from a queen?
Can you tell a bearded woman
from a lesbian male,
tranny from shemale?
Do you think you can tell
And did they get you to trade
Your tricks for a wage?
Your dildos for jewelry?
Free love for monogamy?
And did you exchange
your extasy-laden dreams
for a life without fantasy?
How I wish, how I wish you were queer.
We'd be two or more souls exploring every hole,
from toe to ears.
You've been playing the same old role, growing old,
but now you're here.
Wish you were queer.

(voor Agnes)

