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EXCUSES VOOR EEN TABOE
1 - HET VERHAAL VAN DE NEGENTIG PROCENT
Liesbeth Keimes
Waarom zo veel slachtoffers van seksueel geweld zwijgen —17
2 - DEKONINGIN DER BLOEMEN
Jamila Channouf
Waar racisme, seksisme en de realiteit van de straat elkaar ontmoeten, voert een moslimmeisje haar
emancipatiestrijd — 33
3.- DESLECHTE POPPENMOEDER
Catherine Ongenae
Over de paradox van moederschapsideologie en speelgoedpoetsgerei, zodat dochters ‘net als
mama’hun rol in de samenleving kunnen leren — 47
4 - SAMEN ZIJN WE STERKER
Elke Jeurissen
Hoe kun je onderhuids seksisme op de werkvloer tackelen?De dames van de Straffe Madammen
Club geven tips — 61
5 - A CAUSE DES GARÇONS
Bie Vancraeynest
Wat houdt meisjes in Brusselse volkswijken bezig? Of wat houdt hen soms tegen?Ze houden ons een
spiegel voor. Ze bepalen zelf welke strijd ze voeren — 77
6 - SEKSISME, IRONIE OF EMPOWERMENT?
Softe Van Bauwel
De morele paniek over seksuele beeldvorming over vrouwen vertroebelt soms onze argumenten. Wat
de een als objectiverend ziet, ervaart de ander als empowerment — 91
7 - EEN TAAL APART
Emilie Plouvier
Waar ligt de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit? En waarom durven vrouwen niet ‘nee’
te zeggen als ze geen zin hebben in seks? —105
8 - 0000H, CHEESECAKE!
Evelien Chiau
De onhaalbare criteria waar een goede vrouw aan moet voldoen, uitgelegd in reclameslogans,
kranten- en tijdschriftentitels —119
9 - SEKSISME IN DE IVOREN TOREN
Anya Topoi ski en Nellie Konijnendijk
Hoe hoger vrouwen klimmen op de academische carriereladder; hoe minder kansen ze krijgen.
Seksisme zit diep verankerd in de universitaire wereld —131
10 - GOED VOOR VROUWEN ÉN MANNEN
Barbara Ortiz, Liesbet Stevens en Eline Verhoeven (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen)
Waarom reageren mensen zo heftig als seksisme wordt aangekaart? En hoe komt het dat mannen
het zelden zien? —149
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