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Justine Masika Bihamba strijdt tegen seksueel geweld 
tegen vrouwen in de Democratische Republiek Congo. Ze 
staat slachtoffers bij en geeft voorlichting aan mannen 
en vrouwen op het platteland. Verschillende malen werd 
ze bedreigd en aangevallen, maar ze zet haar werk 
moedig voort. © Amnesty International / Lidija



komt nieuwe foto met tekst erop



De Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie 
publiceerde in 2014 het boek We Should All Be Feminists, 
een bewerking van haar TED talk uit 2012, die meer dan 
5 miljoen keer werd bekeken. Haar woorden vonden veel 
navolging. Beyoncé gebruikte haar tekst in het nummer 
‘Flawless’ en Dior maakte T-shirts met de titel van haar 
boek erop. In Zweden wordt het boek uitgedeeld aan alle 
16-jarigen. © Chris Floyd





Vitalina Koval is het boegbeeld van de Oekraïense 
LHBTI-beweging. Ze komt op voor de rechten van 
LHBTI’s en vrouwen. Ze ontvangt bedreigingen van 
rechtsextremistische groeperingen en werd meermaals 
aangevallen. Toch gaat ze door met haar activisme.
© Pierre Crom
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Aletta JacobsAletta Jacobs was in de 
negentiende eeuw de eerste 
Nederlandse vrouw die naar 
de universiteit ging. Zij 
werd arts en bleef strijden 
voor vrouwenrechten. Ze hielp 
vrouwen aan voorbehoeds-
middelen en kwam met 
succes op voor de rechten van 
winkelmeisjes. Ook streed ze 
voor vrouwenkiesrecht, dat er 
in 1919 kwam.





In de jaren zestig van de twintigste eeuw voerden ‘dolle 
mina’s’ acties voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
Zij wilden niet als hun moeders veroordeeld worden tot 
een huisvrouwenbestaan. In 1980 werd de ‘wet op gelijke 
behandeling’ aangenomen.© Jaap Herschel



 
 

 



‘Votes for Women’ was de leus waarmee begin twintigste 
eeuw de Britse, Ierse en Amerikaanse suffragettes 
demonstreerden voor vrouwenkiesrecht. Om aandacht 
te krijgen, ketenden zij zich bijvoorbeeld vast aan het 
hek van het parlementsgebouw, stichtten ze brandjes en 
gooiden ze winkelruiten in. Tussen 1912 en 1914 hielden 
ze een aantal marsen van enkele honderden kilometers.



Let’s rock!



De Russische feministische punkrockband Pussy Riot 
voert op een vaak provocerende manier actie voor rechten 
van vrouwen en tegen het bewind van president Poetin. 
Ze kleden zich in felgekleurde jurkjes en dragen bivakmut-
sen. Enkele leden zaten anderhalf jaar in de gevangenis 
vanwege een van hun acties.© Игорь Мухин
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In 2018 gebeurde in Saudi-Arabië eindelijk waarvoor 
Loujain al-Hathloul al jarenlang streed: vrouwen 
mochten autorijden! Maar Loujain kon daar niet van 
genieten. Vlak voordat de hervorming van de nieuwe 
kroonprins inging, werd zij opgepakt, net als een aantal 
andere vrouwenrechtenactivisten. Zo werd voorkomen 
dat zij nog meer rechten voor vrouwen zouden opeisen. 
Amnesty voert nog steeds actie voor hun vrijlating.
© Marieke Wijntjes
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Ye Haiyan uit China komt op voor vrouwen, protituees en 
kinderen die te maken krijgen met agressie en seksueel 
geweld. Haar bekendste actie is uit 2013, toen ze het 
opnam voor zes meisjes van 12 en 13 die waren verkracht 
door een schooldirecteur. Ze protesteerde met een bord 
met de tekst: ‘Schoolhoofd, bel mij als u een kamer wilt 
boeken. Laat de kinderen met rust.’ © STR-AFP



FUNdamental human rights

Girls just want to have 



Malala Yousafzai is een Pakistaanse kinderrechten-
activiste. Zij streed er al op 11-jarige leeftijd voor dat 
meisjes in Pakistan naar school mogen gaan. In 2012 
werd zij daarom aangevallen door een Talibanstrijder, 
waarbij ze zwaargewond raakte. © Joao Pina


