
 

Vertaling van de 11 regels, die feministische mannen zich moeten realiseren  

 

1. Begrijp dat vrouwen de leiding hebben en bevestig hun kundige leiderschap.  

Plaats jezelf niet op de voorgrond  

Feminisme is primair een beweging voor vrouwen, geleid door vrouwen. Realiseer je dat mannen 

zijn nog altijd privileges hebben in een maatschappij die de ervaringen van mannen promoot ten 

koste van vrouwen.  

De mening van een man heeft méér invloed, zelfs als hij geen kennis van zaken heeft. Negeer 

daarom de inbreng van mannen.  

 

2. Wanneer er problemen naar voren komen die direct met te maken hebben met 

vrouwenlichamen en ervaringen, wees stil en luister  

Mensen die penissen hebben en een mannelijk reproductie systeem, zullen nooit weten hoe het 

is om ongesteld te zijn, een menopauze mee te maken of om kinderen te baren.  

Als een man hetero is komt hij minder in aanraking met straatintimidatie en seksueel geweld en 

er wordt hem ook niet voorgehouden dat zijn sekse hem ongeschikt maakt om volledig mee te 

draaien op de werkvloer.  

 

3. Mannen kunnen niet bepalen of ze bondgenoten zijn van de feministische beweging. 

Vrouwen wel  

Voor een man is het feminist zijn niet een speciaal speldje wat je verdient na een wedstrijd te 

hebben meegedaan, of als je je voor seksegelijkheid hebt uitgesproken, of dat je een andere man 

verantwoordelijk houdt voor seksistisch gedrag.  

Beter kun je bij jezelf nagaan of je gedrag niet seksistisch is. 

 

4. Neem verantwoordelijkheid om andere mannen aan te spreken op mannenpunten, meer 

dan te verwachten dat feministen al het werk doen  

Mannen, die weinig over het feminisme weten, bekritiseren feministen dat ze zich niet bezig 

houden met wat zij ‘mannenstrijd’ noemen. Enkele voorbeelden zijn het hoge zelfmoordcijfer van 

mannen en vaders bij echtscheidingsgevechten. Deze kritiek mist een belangrijk punt: het 

feminisme heeft altijd zowel mannen als vrouwen geholpen.  

Hier komt nog bij dat (witte) mannen altijd een macht hebben gehad om zaken in hun voordeel te 

regelen. In plaats van feministes te beschimpen is het belangrijk dat mannen samenwerken, óók 

met feministische leiders, en te herkennen hoe de strijd voor seksegelijkheid een sleutelrol speelt 

in veel van hun inspanningen.  

 

5. Gebruik je mannelijke privilege om andere mannen aan te moedigen om naar 

seksegelijkheid te streven onder vrouwelijk leiderschap  

Wanneer je het gevoel hebt wat je weet wat het betekent om een feminist te zijn, motiveer dan 

andere mannen om mee te werken aan de strijd voor seksegelijkheid.  



Een feminist zijn moet niet beschouwd worden als een klus, een baan of een etiket, maar als een 

levenslange verbintenis om je ervan te vergewissen dat institutioneel seksisme ophoudt.  

 

6. Gebruik niet het label ‘feminisme’ zodat je bij meer vrouwen in de smaak valt - dat is 

onoprecht en contraproductief  

Iedereen heeft wel gehoord van de verhalen dat mannen het feminisme gebruiken om te daten, 

zodat ze ‘zachter’ overkomen en ook niet zo onwetend zijn als veel andere mannen. Zodat ze op 

deze manier meer seksuele aandacht van vrouwen krijgen, zelfs als hij weinig begrip heeft van 

zijn privileges. In plaats daarvan kleineert dit vrouwen door de aanname dat ze gemanipuleerd 

kunnen worden om iemand aardig te vinden en hij zich geen zorgen maakt over hun positie van 

de maatschappij.  

 

7. Als je de gelegenheid krijgt om professionele taken uit te voeren die gerelateerd zijn aan 

vrouwen issues, overweeg naar andere vrouwen te verwijzen  

Vrouwen uit het feminisme hebben meer dan 100 jaar gevochten voor gelijke rechten. Maar over 

het algemeen blijven vrouwen en hun ervaringen onzichtbaar door het institutionele seksisme 

vanwege mannenbelangen Gedachten en meningen van mannen zijn meestal belangrijker dan 

die van hun tegenstanders.  

 

8. Verdiep je in de geschiedenis van het feminisme en hoe vrouwen met een verschillende 

achtergrond de beweging hebben benaderd  

Feminisme betekent verschillende dingen, afhankelijk van uit welk land je komt, haar wetten, de 

raciale en etnische groepen, klassen en godsdienst, en nog meer factoren. Vaak levert de strijd 

privileges op voor de witte feministes ten koste van ‘gekleurde’ vrouwen. Gekleurde vrouwen 

hebben met nog meer onderdrukking te maken, bv met ongelijkheid via ras en klasse.  

 

9. Ga na of jouw feminisme alle aspecten omvat  

Vóórdat mannen zich in het feminisme verdiepen, moeten ze zich realiseren dat wat vaak gezegd 

wordt niet het héle plaatje omvat van de beweging.  

Veel vrouwen binnen het feminisme hebben zich lange tijd georiënteerd om er zeker van te zijn 

dat de strijd voor seksegelijkheid alles en iedereen omvat, inclusief gekleurde mensen, LBHT-ers, 

gehandicapte mensen, verschillende geloven en ongelovigen en andere identiteiten en situaties. 

Het is allesomvattend om je ervan te verzekeren dat iedereen hieraan meedoet, en dat het geen 

‘wit’ feminisme wordt.  

 

10. Erkennen dat vrouwen soms de mogelijkheid moeten hebben om feministische 

onderwerpen zonder de aanwezigheid van mannen te bediscussiëren. En dat dat oké is  

 

11. Als vrouwen je betrokkenheid bij het feminisme bekritiseren, praat dan niet over hen of 

over hen heen. Luister actief en wees aanspreekbaar  

 



 

 

So You Want to Be a Male Feminist? Here Are 11 Simple Rules to 

Follow 

Artikel gepubliceerd op 10 januari 2015 door Derrick Clifton  

Oorspronkelijk gepubliceerd op Mic en met hun toestemming op MT gepubliceerd. 

Joseph Gordon-Levitt. Aziz Ansari. John Legend.  

 

 

Video   https://youtu.be/XLoewEYy2gI 

 

Video gepubliceerd 9 juli 2015  

op MGTOW, Men Going Their Own Way, Canada 

een blog-website, opgezet door en voor mannen.  

Tot nu toe 136 video’s gepubliceerd. 

 

http://everydayfeminism.com/author/derrickc/
http://mic.com/articles/101540/so-you-want-to-be-a-male-feminist-here-s-11-simple-rules-to-follow
https://youtu.be/XLoewEYy2gI

