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Samenvatting

Seksuele politiek en regime transitie: Inzicht in de strijd rondom 
gender en seksualiteit in postrevolutionair Nicaragua

Na de val van het Sandinistische regime in Nicaragua in 1990, werd seksualiteit 
een belangrijk onderwerp van politiek debat, strijd en mobilisatie. Een 
aanvankelijke bloeiperiode van het feminisme werd gevolgd door een terugval in 
de mobilisatiecapaciteit van de vrouwenbeweging, in het bijzonder met betrekking 
tot seksuele en reproductieve rechten. Tegelijkertijd kwam een sociaalconservatieve 
(‘pro-life’) beweging op, die gedurende de jaren negentig groeide in politieke macht, 
mobilisatiecapaciteit en discursieve resonantie. Hoewel de ‘pro-life’ beweging 
in de eerste instantie opkwam als een katholieke beweging, had deze tegen het 
einde van het decennium twee historische vijanden verenigd: de katholieken en 
de evangelisten. De Sandinistische partij, ooit een links symbool voor democratie 
en vrouwenrechten, verplaatste zich steeds meer naar politiek rechts en begon een 
antifeministische agenda te ondersteunen.

Dit boek is bedoeld om de oorsprong van deze bijzondere ontwikkelingen 
te verklaren. Het is gebaseerd op meer zestig diepte-interviews, participerende 
observatie binnen kerken en organisaties die deel uit maken van de sociale 
bewegingen, analyses van meer dan tien jaar aan archiefgegevens, uitgevoerd tijdens 
een veldwerkperiode van zestien maanden tussen 2003 en 2008. Bovendien heb 
ik gedurende de jaren negentig (het belangrijkste deel van de onderzoeksperiode) 
in Nicaragua gewoond, waarvan ik zes jaren met vrouwenorganisaties samen 
heb gewerkt. Aan de hand van theorieën over sociale bewegingen, feminisme, 
discoursanalyse, en inzichten uit mondelinge geschiedenis en de sociologie van 
emoties, wordt de strijd rondom seksualiteit in Nicaragua vanuit drie verschillende 
oogpunten benaderd.

Ik begin met de historische benadering. Ik traceer de ontwikkeling van de 
actoren die in de jaren tachtig en negentig vanuit verschillende sociale bewegingen 
en op verschillende momenten betrokken raakten bij de strijd rond gender en 
seksualiteit: activisten voor vrouwen-, seksuele en reproductieve rechten enerzijds, 
en katholieke en evangelische sociaalconservatieven anderzijds. De bedoeling is 
aan te tonen hoe de beleving van en de interactie met de veranderende politieke 
regimes zowel de motivatie als de mobilisatiecapaciteit van de verschillende actoren 
hebben beïnvloed. Hoofdstuk II is een analyse van de complexe en ambivalente 
relatie tussen feminisme en Sandinisme (beide gezien als politieke krachten alsook 
bronnen van collectieve identiteit) en de respons van de vrouwenbeweging op de 
politieke transitie, om de ontwikkeling van feminisme en het activisme op het 
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gebied van seksuele en reproductieve rechten in Nicaragua. te verklaren. Hoofdstuk 
III analyseert de ontwikkeling van activisme en mobilisatiestructuren van 
sociaalconservatieven in de jaren tachtig en negentig, die plaatsvond in interactie 
met de Sandinistische en post-Sandinistische regimes, en vooral nauw verweven 
met kerkelijke bewegingen, instituties en netwerken. Hoewel religieuze netwerken 
de belangrijkste mobilisatiestructuren van de pro-life beweging zijn, moeten de 
kerken niet gezien worden als bolwerken van de ‘pro-life’ beweging, maar als een 
arena waar gevochten wordt over betekenisgeving omtrent gender en seksualiteit. 
Katholieke en evangelische sociaalconservatieven vertonen zeer verschillende 
mobilisatiepatronen, vanwege de verschillen in interne kerkdynamica, maar ook in 
de toe-eigening van kerkelijke netwerken en de manier waarop zij gepositioneerd 
zijn ten opzichte van de staat. 

Vervolgens worden twee specifieke case studies (episodes of contention) 
geanalyseerd; een van het begin van de jaren ’90 en een van het einde van dat 
decennium. Hoofdstuk IV geeft een analyse van de hervorming van het strafrecht 
met betrekking tot seksuele misdaden in 1992, die leidde tot het eerste open debat 
en mobilisering rondom homoseksualiteit en bekend werd vanwege de uitkomst die 
als opvallend tegenstrijdig gezien werd: enerzijds een ‘succes’ voor vrouwenrechten 
als het gaat om wetgeving op het gebied van seksueel geweld en anderzijds een 
‘achteruitgang’ als het gaat om de versterking van de ‘antisodomie’ wetgeving. Ik 
bied hier een herinterpretatie van deze hervorming, door te laten zien dat, ondanks 
de polarisatie van het debat langs de partijpolitieke lijnen, de politieke actoren in 
de hele partijlijn in feite veel gemeenschappelijke overeenkomsten hadden als het 
ging om de gemeende gevaren van seksualiteit, de kwetsbaarheid van kinderen, 
de potentiële gevaren van homoseksualiteit en de angst voor het verliezen van het 
mannelijke, heteroseksuele privilege. Hoofdstuk V onderzoekt het debat rondom 
abortuswetgeving tussen 1991 en 2001, verantwoordelijk voor een niet eerder 
geziene antiabortus mobilisatie die gesteund werd door politici uit praktisch alle 
partijen en door overheidsfunctionarissen. Ik laat zien hoe sociaalconservatieven 
op de legitimiteitscrisis van zowel de heersende liberale partij als de Sandinistische 
oppositie gekapitaliseerd hebben; op het toenemende conflict tussen het 
Sandinistische leiderschap en de vrouwenbeweging; en op de mobilisatiecapaciteit 
van de katholieke en evangelische kerken. Door zich te baseren op ‘religie’ en 
‘wetenschap’, ‘god’ en ‘natuur’, produceerden ze krachtige beeldtaal van de foetus 
als een onschuldig kind en zetten ze abortus neer als moord. 

Politieke economie verklaart de toenemende politieke kansen en bondgenoten 
van de sociaalconservatieven. Het verklaart echter niet de emotionele resonantie van 
de discoursen die hieruit ontstonden, en het vermogen om mensen aan te spreken. 
Dit vraagstuk wordt behandeld in de hoofdstukken VI en VII en tonen mijn derde 
punt: de analyse van de persoonlijke discoursen van activisten met betrekking tot 
gender, seksualiteit en abortus en de manier waarop deze met religieuze discoursen 
worden gearticuleerd. Het laat zien waar de activisten voor vechten; hoe de discoursen 
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aansluiten (resoneren) bij hun persoonlijke belevingen, grieven en verlangens, en 
welke mogelijkheden ze (wel of niet) bieden voor de constructie van collectieve 
identiteiten. In het geval van ‘pro-life’ activisten speelde conservatieve religie een 
belangrijke rol in het genereren van zowel cognitieve als emotionele resonantie, en 
stelde het katholieken en evangelisten in staat om tot een gevoel van collectiviteit 
over de confessionele lijnen te komen. Activisten voor vrouwen-, seksuele en 
reproductieve rechten hadden moeite met resonantie, omdat ze de dominante 
interpretaties van zowel Sandisimo als conservatieve religie uitdaagden. Hoewel zij 
ook meer divers zijn dan de ‘pro-life’ beweging, betoog ik dat de fragmentatie en 
het verlies van mobilisatiecapaciteit van de vrouwenbeweging niet te wijten is aan 
haar diversiteit, maar aan de prevalentie van exclusieve identiteiten en solidariteit, 
die een gevoel van collectiviteit belemmeren. 

In de studie wordt aangetoond dat de strijd rond seksualiteit in Nicaragua 
niet te begrijpen is zonder de invloed en erfenis van het Sandinistische regime in 
ogenschouw te nemen. Zowel sociaalconservatieven als feministen (in wording) 
ervoeren in de loop van de jaren tachtig in toenemende mate grieven, hetzij om 
uiteenlopende redenen en op zeer verschillende manieren. Sociaalconservatieven 
associeerden het Sandinistische regime met communisme, atheïsme en een aanval 
op ‘familiewaarden’, en betreurden de destabilisatie van het gezin, die ontstond 
tijdens de revolutie en de burgeroorlog. Activisten voor vrouwen-, seksuele en 
reproductieve rechten voelden zich in toenemende mate beperkt door de censuur 
die de Sandinistische leiders oplegden, met name in het bespreekbaar maken 
van huiselijk geweld, seksuele voorkeur en abortus. Daarnaast voelden ze zich 
verontwaardigd over het feit dat gender gebaseerd misbruik en discriminatie 
binnen de partij, niet aan de kaak werd gesteld. Het is echter belangrijk te beseffen 
dat sociaalconservatieven hun collectieve identiteit duidelijk in tegenstelling tot 
het Sandinisme construeerden, en in deze zin het Sandinisme als iets ‘van buitenaf ’ 
ervoeren. De meeste activisten voor vrouwenrechten maakten deel uit van het 
Sandinistische regime en hun relatie met het Sandinisme was veel ingewikkelder. 
Het feit dat de Sandinistische leiders het feminisme definieerden als een potentiële 
bedreiging voor de revolutie, veroorzaakte diepe identiteitsconflicten in vrouwen 
die zich (ook) identificeerden met het feminisme. De censuur die ze ervoeren was 
dus in zekere mate ook een zelf opgelegde censuur, uit angst buitengesloten te 
worden van de Sandinistische beweging, en deels als gevolg van de verinnerlijking 
van het Sandinistische discours waar ‘nationale’ interesses tegenovergesteld 
werden aan ‘specifieke’ interesses van vrouwen of seksuele minderheden. Deze 
zelfdisciplinering van feministen hield de alliantie tussen feministen en Sandinisten 
in stand. Het groeiende antifeminisme binnen het Sandinistische leiderschap in de 
loop van de jaren negentig moet dus ook begrepen worden als een gevolg van het 
feit dat feministen niet meer bereid waren zich deze zelfcensuur op te leggen. 

De overheersing van de politieke scheidslijn (political cleavage) in de jaren 
tachtig is belangrijk om de mate van afkeer van de sociaalconservatieven tegen de 
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Sandinistas te begrijpen, maar ook om te zien waarom het publieke debat rond 
seksualiteit pas na de transitie opkwam. De grieven van de sociaalconservatieven 
over de ‘aard’ van het politieke regime verschoven pas langzaam naar de gender 
en sexual politics van het regime. Deze verschuiving had gedeeltelijk te maken 
met de druk van de feministen op het Sandinistische regime die tot een aantal 
concessies leidde, zoals de introductie van seksuele voorlichting in het onderwijs, 
de toegenomen toegankelijkheid van therapeutische abortus, de gelijkstelling van 
‘de facto’ partnerschappen met het huwelijk, en de introductie van de mogelijkheid 
van unilaterale (‘schuldloze’) echtscheiding. 

De strijd rond seksualiteit in het begin van de jaren negentig kwam voort uit de 
bovengenoemde ‘oude’ scheidslijn, en was aanvankelijk ook gestructureerd volgens 
partijlijnen: Sandinisten en antisandinisten. Sociaalconservatieve discoursen 
draaiden om de ‘destructie van het gezin’ en hadden expliciet de Sandinisten 
als doelwit en niet de feministen. Ook de groei van het feminisme ontstond 
oorspronkelijk als reactie op het Sandinisme en niet - zoals anderen hebben 
beargumenteerd - als respons op het conservatisme van het nieuwe regime. Het waren 
pas de groei van feministisch activisme en de verandering in de alliantiestrategie 
van de Sandinistische partij die een graduele heroriëntatie van sociaalconservatieve 
discoursen en een herstructurering van het debat tot stand hebben gebracht. 
Hierbij kwam de vrouwenbeweging zonder politieke bondgenoten te staan, terwijl 
de Sandinisten zich uit het doelwit van sociaalconservatieven bewogen, eerst 
door zich steeds minder in het debat te mengen en later door de agenda van de 
sociaalconservatieven te ondersteunen. 

Sociaalconservatieven en feministen beleefden het Sandinistische regime dus 
op zeer uiteenlopende manieren en de politieke transitie had compleet andere 
betekenissen en implicaties voor deze actoren. Maar waarom was dat zo? Ik betoog 
dat het niet alleen de persoonlijke ervaringen zijn die het wereldbeeld van mensen 
vormgeven, maar dat de interpretatiekaders waar mensen toegang tot hebben om 
betekenis te geven aan deze ervaringen, ook een belangrijke rol spelen. 

Door middel van diepte-interviews werd duidelijk dat zowel ‘pro-life’ activisten 
als feministische activisten ervaringen hadden die te maken hebben met de 
onderdrukking van vrouwen, maar dat ze deze op compleet verschillende manieren 
interpreteerden. ‘Pro-life’ vrouwen vonden een belangrijk en ‘empowerend’ 
interpretatiekader in een conservatieve versie van het christendom. Feministen 
vonden een (tamelijk ambivalent) kader in het Sandinismo en zijn aanspraak op 
sociale rechtvaardigheid. Bij de beschikbaarheid van interpretatiekaders speelden 
de persoonlijke netwerken van mensen een belangrijke rol. Emoties waren relevant 
voor de politisering van identiteiten. Voor zowel de vrouwenbeweging als de ‘pro-
life’ beweging waren ervaringen met lijden belangrijk voor het op gang brengen 
van processen van reflectie, reframing en herinterpretatie, die op hun beurt mensen 
bewogen activist te worden.
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Beschikbaarheid van andere interpretatiekaders zijn niet alleen belangrijk om de 
uiteenlopende ontwikkelingen van feministen en sociaalconservatieven te begrijpen, 
maar ook de veranderingen door de tijd heen. Voor feministen (in wording) was de 
toegang tot de groeiende feministische organisatiestructuren heel belangrijk in hun 
transformatieproces, vooral in de jaren tachtig. Na 1990 waren de veranderingen in 
het dominante politieke discours cruciaal om hun ervaring met het Sandinisme en 
hun idee van het feminisme te herinterpreteren. Bij sociaalconservatieven waren het 
echter ervaringen van religieuze verdieping, participatie in bepaalde (conservatieve) 
groeperingen in hun kerken, of het directe contact met andere ‘pro-life’ activisten, 
waardoor hun overtuigingen veranderden of versterkt werden, en het activisme 
getriggerd werd.

De resultaten van dit onderzoek bevestigen het belang afstand te nemen van 
het idee dat de staat bij uitstek de plaats van macht en sociale verandering is en dat 
macht van ‘boven’ komt. De staat en de wetgeving daarentegen te beschouwen als 
een hegemonisch effect (zoals gesuggereerd door Foucault)- als een kristallisatie van 
machtsrelaties die overal in het alledaagse leven gereproduceerd worden - maakt het 
mogelijk de relatie tussen het persoonlijke en het politieke in de reproductie van 
machtsrelaties te herzien. Het betekent namelijk dat macht niet slechts van buiten 
opgedrongen wordt, maar van binnenuit werkt, door onze wereldbeelden, morele 
opvattingen - door de ideeën en veronderstellingen die we als vanzelfsprekend 
aannemen. Mijn onderzoek laat verder zien dat dit niet alleen door cognitieve, 
maar ook door diepgaande emotionele processen plaatsvindt.

Dit wordt duidelijk in mijn analyse van het parlementsdebat in 1992 over de 
hervorming van de wetgeving omtrent seksuele misdaden, die laat zien hoe de 
angsten van politieke actoren door de verschillende partijen heen de uitkomst van 
de hervorming beïnvloed hebben: angsten en bezorgdheid over seksueel misbruik 
van kinderen, maar ook over het verlies van privileges of over veranderingen in de 
positie van mannen en vrouwen in de samenleving. Het komt ook naar voren in mijn 
analyse van de resonantie van de sociaalconservatieve discoursen, die een beroep 
doen op ideeën over ‘natuur’ en ‘god’ maar ook op alledaagse veronderstellingen over 
gender en de rol van mannen en vrouwen in de maatschappij. Zo zijn conservatieve 
discoursen ook gebaseerd op de gegenderde verlangens die geproduceerd worden 
in een patriarchale maatschappij, zoals het verlangen van vrouwen om beschermd 
te worden door mannen, en hun vervulling te vinden in een bepaald model 
van huwelijk en moederschap, en het verlangen van mannen een rol te hebben 
die hun idealen over mannelijkheid bevestigt. In het geval van activisten in de 
vrouwenbeweging wordt de macht die van ‘binnenuit’ werkt het meest zichtbaar in 
de constructie van exclusieve en alles omvattende identiteiten (‘total’ identities): de 
feministen namen van de Sandinistas bepaalde ideeën over een sociale en politieke 
beweging gebaseerd op een bevoorrechte identiteit over, evenals een bijbehorende 
hiërarchie van rechten en het idee dat de staat een cruciale arena is van sociale 
verandering. Deze erfenis heeft de ontwikkeling van het feminisme belemmerd, 
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ook door de jaren negentig heen. Allereerst omdat de eis van opgelegde eenheid 
geen recht deed aan de diversiteit van de beweging en leidde tot conflicten en 
fragmentatie, en ten tweede omdat de extern gerichte politieke actie resulteerde 
in een ontkenning van het ‘persoonlijke’ als een belangrijk domein van sociale 
transformatie.

Om politieke processen te verklaren is het dus noodzakelijk te begrijpen wat 
voor de betrokken actoren persoonlijk op het spel staat, en ook voor degenen 
die aangesproken (interpellated) (zouden moeten) worden. Dit volgt op eerdere 
pogingen om de relatie tussen het culturele en het politieke te onderzoeken, door 
te kijken naar de culturele politiek van sociale bewegingen. Mijn focus op het 
‘persoonlijke’ (zowel cultureel als politiek) probeert de analytische blik uit te breiden 
met processen die minder aandacht hebben gekregen, juist omdat ze werden gezien 
als beperkt op het ‘individuele’, ‘privé-’ en ‘emotionele’ vlak. 

In mijn analyse van de strijd en mobilisatie rondom seksualiteit in Nicaragua 
stel ik daarom voor om twee belangrijke relaties te heroverwegen. De eerste is de 
relatie tussen sociaalconservatisme en religie, en dus met de kerken. Hoewel religie 
een belangrijk interpretatie- en organisatiekader biedt voor ‘pro-life’ activisme, 
dient religieus conservatisme niet als vanzelfsprekend beschouwd te worden. In 
plaats daarvan moeten we ons afvragen hoe en waarom en op welke momenten 
conservatieve religieuze kaders weerklank krijgen. Kerken zouden beter beschouwd 
kunnen worden als strijdgebieden rond seksualiteit, in plaats van ‘bastions’ van de 
‘pro-life’ beweging. Hun deelname in de politieke strijd voor sociaalconservatisme 
moet gezien worden als een (relatief recente) historische ontwikkeling die te maken 
heeft met veranderende politieke contexten, veranderende politieke agenda’s van 
de kerken, hun veranderende relatie met de staat en de rekruteringsstrategieën 
van ‘pro-life activisten’, gericht op de toe-eigening van religieuze netwerken als 
mobiliserende structuren voor de ‘pro-life’ beweging. 

De andere relatie die heroverwogen moet worden, is de relatie tussen ‘sekse 
en links’ en specifieker die tussen feminisme en revolutie. Feminisme is primair 
geanalyseerd als een erfenis van revolutie en dit heeft er toe geleid dat analisten 
een aantal belangrijke punten hebben gemist. Samen met González en Barbosa 
laat ik zien dat feministische ideeën en ideeën van seksuele bevrijding niet nieuw 
waren voor Nicaragua en dat ze niet opkwamen als product van de Sandinistische 
revolutie. In plaats daarvan waren ze al aanwezig in de sociale bewegingen van de 
jaren ’70 en inspireerden ze de beweging die tot de Sandinistische revolutie zou 
leiden. Revolutionaire bewegingen trokken daarom verschillende mensen aan met 
idealen over sociale verandering en werden vervolgens in een op het Marxisme 
geïnspireerd revolutionair model gegoten, dat werd gepropageerd door het 
Sandinistische leiderschap. De relatie tussen feminisme en revolutie dient daarom 
niet gezien te worden als een eenzijdige, maar als een wederzijdse relatie. Het 
erkennen van feministische agentschap als co-constitutief van het revolutionaire 
proces betekent het erkennen van de rol die feministen (in wording) hebben 
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gespeeld, zowel in het instandhouden van zijn stiltes als in de bijdrage die zij ten 
behoeve van de revolutie geleverd hebben. Het betwist ook het idee van voorrang 
van de strijd voor economische en politieke rechten ten opzichte van de strijd voor 
seksuele rechten en vertoont in plaats daarvan dit discours als een machtdiscours 
dat geslaagd is in het marginaliseren van seksuele en reproductieve rechten van het 
project der revolutie.




