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We verlaten de drukke straten en komen 
in een iets ‘chiquere’ woonwijk. Wat een 
rust hier! Een grote poort met een piep-
kleine deur geeft toegang tot het hoofd-
kantoor van vrouwenorganisatie Gabriela, 
dertig jaar jong en meer dan 200.000 le-
den rijk. Hier heerst de sfeer van de grote 
dagen: een materiaalhok vol verfbussen, 
pancartes met slogans en een rommelige 
ontvangstruimte, want er is (altijd) be-
langrijker werk te doen dan opruimen.

We leren opnieuw een straffe madam 
kennen: Joan Salvador (34), verantwoor-
delijk voor de internationale contacten 
en al tien jaar aan het werk bij Gabriela. 
Alle vrouwen die we ontmoeten verzet-
ten zich - net als de straffe mannen hier - 
hard tegen wat hen klein en arm wil hou-
den. Als vrouw krijgen ze het harder te 
verduren en worden ze dikwijls geraakt 

op hun zwakke plek. Joan schetst de 
weinig rooskleurige situatie van de Filip-
pijnse vrouwen. Armoede, onzekerheid, 
uitbuiting, seksueel geweld en prostitutie 
voeren de boventoon. De meerderheid 
van de vrouwen ‘leven’ van de landbouw. 
Het is niet dat ze zelf grond bezitten om 
te telen en kweken, want zeven op de tien 
boerenfamilies zijn landloos. De vrouwen 
werken dus op grote plantages, in tijdelij-
ke contracten. Ze hebben zelden recht op 
vakantie of andere voordelen en verdie-
nen 148 peso per dag, 15% minder dan 
de mannen. Bijna 7% van de vrouwen is 
werkloos. 18% is ‘ondertewerkgesteld’ en 
heeft een kleine ‘zelfstandige activiteit’ 
die wat geld in het laatje brengt. We zien 
deze vrouwen elke dag hun koop waar uit-
stallen op de stoep of verkopen in een ‘sari 
sari-store’, een klein kruidenierswinkeltje. 
Een derde van de vrouwen is ongeschool-

de arbeidster met een loon van 150 peso 
per dag. 16% werkt in de dienstensector 
en krijgt 200 peso per dag. Hoe kan je 
hiermee deftig leven? Drie miljoen Filipi-
no’s leven in een gemeenschap van stads-
armen, in zeer zware omstandigheden. 

Synoniem voor meid

De cijfers die Joan brengt en de verha-
len erachter drukken ons met onze neus 
op de feiten. Elke dag aan het kortste 
eind trekken, het legt een zware last op 
vrouwen/moeders. Joan vertelt over hoe 
families hun maaltijd rantsoeneren en 
moeten leren omgaan met honger. Een 
van de manieren is hun dagelijkse portie 
rijst met slechts wat zout, opeten terwijl 
ze denken of fantaseren over een lekkere 
en voedzame maaltijd. Hoe moet je je als 
moeder dan voelen … Joan: ”Vrouwen 

Straffe 
madammen
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worden drie keer onderdrukt. Door de 
overheid, die niet zorgt voor betaalbare 
gezondheidszorg, woningen, een def-
tig inkomen, sociale voorzieningen, …. 
Door de landeigenaars en fabrieksbazen 
die hen uitbuiten. Door mannen in hun 
omgeving, gezin of familie. Vrouwen (ook 
studenten!) worden in de prostitutie ge-
duwd, of zoeken een job in het buiten-
land. De Filippijnse vrouw wordt bekeken 
als seksobject, als koopwaar.” Later horen 
we dat een aantal woordenboeken als 
synoniem voor ‘Filipina’, ‘meid’ of ‘huisar-
beidster’ aangeven. Ook in ons land bots 
je vaak op het denigrerende beeld van de 
Filipina als gewillige en gedienstige (huis)
vrouw.

Bewust en weerbaar

Het verhaal van Joan neemt een positieve 
wending als ze vertelt over de honderden 

Gabriela-vrijwilligers die vrouwen in buur-
ten en gemeenschappen organiseren en 
hen bewust en weerbaar maken. Ook stu-
dentes en hoger opgeleide vrouwen wor-
den daarbij niet vergeten. Zij kunnen een 
langlopende opleiding volgen om later 
zelf vrouwengroepen te begeleiden. Zelfs 
de mannen worden mee betrokken. Het 
is belangrijk dat zij volgen in de mentali-
teitsverandering die nodig is om het heer-
sende feodaal-patriarchaal systeem ooit 
definitief te kunnen bannen. Joan: “De 
maatschappij zal nooit veranderen zon-
der vrouwen te betrekken. En de situatie 
van vrouwen zal nooit veranderen  als we 
de maatschappij niet veranderen. Onze 
kracht zit in collectieve actie.” Gabriela is 
een massa-organisatie met vrouwengroe-
pen over het hele land én in het buiten-
land, met prenatale consultatiebureaus, 
crèches, … Net als onderwijsvakbond 
ACT heeft ook Gabriela politieke verte-

genwoordiging in het Filippijnse congres, 
dankzij het partylist systeem. Joan: “In 
2003 beviel Gabriela van Gabriela Wo-
men’s Partylist. De partij zorgt ervoor dat 
de stem van vrouwen gehoord wordt.” 

De organisatie Gabriela maakt deel uit van 
de brede protestbeweging die opkomt te-
gen alle vormen van maatschappelijk on-
recht dat de Filippijnen teistert. Dit levert 
hen de stempel ‘staatsgevaarlijk’ op met 
alle intimidatie die hiermee gepaard gaat, 
van bedreigingen tot ontvoeringen en ar-
restaties. De motivatie en gedrevenheid, 
het engagement en de moedige per-
soonlijke keuzes van deze vrijwilligers zijn 
hartverwarmend. Als het van deze straffe 
madammen afhangt komt het helemaal 
goed met de Filippijnse vrouwen.
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Joan maakt na haar introductie over Ga-
briela tijd voor een fotosessie en een 
vrouw-tot-vrouw interview.

Je leeft van een onkostenvergoeding en 
woont ver weg van je familie. Vanwaar dit 
engagement? 

Ik heb literatuur gestudeerd. Mijn moeder 
was een ‘domestic worker’, een huisarbeid-
ster. Het was de bedoeling dat ik na mijn 
studies een goede job ging zoeken … Als 
studente leerde ik de jongerenbeweging 
kennen en daardoor ook de verschillen-
de problemen in onze maatschappij. Ik 
ontdekte dat er organisaties zijn die zich 
hiertegen verzetten. En ik nam een en-
gagement op.

Gabriela heeft weinig middelen, maar veel 
leden. Hoe pakken jullie het aan?

Gabriela draait vooral op vrijwilligers, ver-
spreid over het hele land. Wat je hier ziet, 
is maar een klein stukje en het meer ad-
ministratieve en ondersteunende deel van 
onze organisatie. In de gemeenschappen 
gebeurt het echte werk. Zo hebben we 
een mobiele school die van dorp tot dorp 
gaat en aan de vrouwen les geeft over 

hun rechten. Vrouwen komen bijeen voor 
uitwisseling. Er is vorming over gezond-
heid en het zelfstandig ontwikkelen van 
een economische activiteit. Er is ook een 
hulp verleningsteam waar vrouwen die 
het slachtoffer zijn van misbruiken terecht 
kunnen. Het uiteindelijke doel is dat vrou-
wen zelf het initiatief nemen en een lokale 
Gabriela-afdeling oprichten. 

We zijn actief in de kleinere gemeen-
schappen maar ook in steden. In Talaga 
city hebben we onlangs een resolutie af-
gedwongen om de elektriciteitsprijzen op 
een redelijk niveau te houden. We maken 
ook afspraken met burgemeesters rond de 
stijgende militarisering. Want dat brengt 
een stijging in de prostitutie en het ge-
weld op vrouwen met zich mee.

Is geweld op vrouwen het grootste pro-
bleem? 

Vrouwen zijn de eerste en zwaarste slacht-
offers van een economisch wanbeleid. 
Het grootste probleem zijn de economi-
sche catastrofes, gecreëerd door onder 
andere onze overheid die doordrongen is 
van corruptie. Arbeid wordt te zwaar be-
last en de grote vermogens te weinig. Er 
wordt niet geïnvesteerd in tewerkstelling, 

waardoor er weinig jobs zijn en jobs van 
slechte kwaliteit. Als mensen niet in hun 
basisnoden kunnen voorzien, wordt er al 
helemaal geen aandacht besteed aan ba-
sisrechten, zoals de rechten van de vrouw.

Hoe kijkt je familie naar jouw engage-
ment? 

In het begin begrepen ze het niet goed, 
maar ik heb hen laten kennismaken met 
wat ik doe. Nu zijn ze heel trots op mij. 
Maar ze zijn wel bang. Mijn ouders bellen 
me regelmatig omdat ze in de kranten be-
richten lezen van mensen die vermoord of 
ontvoerd zijn omdat ze ingaan tegen de 
Filippijnse overheid.

Hoe hou je deze job vol? 

Als je naar de gemeenschappen gaat en 
ziet hoe gedreven de mensen daar met 
weinig middelen werken, dan zeg ik tegen 
mezelf: ‘Als zij dit kunnen, kan ik dat ook’.

Wat is je uiteindelijke doel? 

Eén Gabriela per gezin. Dat zijn 50 miljoen 
leden. (lacht)

Mijn doel? 
Eén Gabriela per gezin


