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Vooruitgang

In het onderzoek dat aan dit rapport ten grondslag ligt, hebben we gesproken met tienermeisjes van 
over de hele wereld. Hun leefomstandigheden en de problemen waarmee ze te kampen hebben zijn heel 
verschillend. Maar waar ze ook wonen en hoe ze ook leven, ze hebben dezelfde rechten en wij hebben 
de plicht ervoor te zorgen dat ze hun rechten kunnen uitoefenen. We hebben de positie en problemen 
van tienermeisjes in steden en de ICT-wereld onderzocht omdat dit cruciale nieuwe omgevingen zijn die 
hen kansen bieden – en zouden moeten bieden. De kans op goed onderwijs en een gezond leven, de 
kans om te profiteren van wat het leven in de 21ste eeuw ze te bieden heeft. Meisjes bepalen voor de 
helft de toekomst van de wereld: zij zijn de burgers die onze steden zullen besturen en de technologische 
ontwikkelingen de komende decennia vorm zullen geven.

Het is onze plicht om de overgang van schooltijd naar volwassenheid gemakkelijker te maken, zodat 
meisjes de kennis en vaardigheden kunnen opdoen om een betere en veiligere wereld voor ons allemaal 
op te bouwen. Op basis van meer dan 70 jaar ervaring in internationale ontwikkelingssamenwerking 
ziet Plan discriminatie van vrouwen en meisjes als één van de belangrijkste onderliggende oorzaken van 
armoede onder kinderen. Meisjes en jongens hebben dezelfde (mensen)rechten, maar meisjes worden 
voor andere problemen gesteld als ze hun rechten willen claimen. Meisjes hebben een grotere kans om 
van school gehaald te worden, hebben minder toegang tot medische zorg en krijgen vaak minder te eten. 
En omdat ze een meisje zijn, worden ze vaker geconfronteerd met geweld en seksuele mishandeling. 
Dit gebrek aan kansen en goede zorg is onrechtvaardig. Onderzoek wijst uit dat investeren in meisjes 
en jonge vrouwen een groot effect heeft op de bestrijding van armoede in het algemeen. Niet alleen 
de meisjes zelf, ook hun familie, gemeenschap en zelfs het hele land profiteert ervan als hun situatie 
verbetert. Bij de verbetering van de positie van meisjes en jonge vrouwen gaat het dus zelfs om meer dan 
alleen gelijke kansen en rechtvaardigheid. Dat is voor Plan een extra reden om de campagne ‘Because I 
am a Girl’ de komende jaren als een van zijn speerpunten te beschouwen.

Dit is het vierde rapport in de serie ‘Because I am a Girl’. In al onze onderzoeken zijn we discriminatie 
en verwaarlozing tegengekomen, maar ook weerbaarheid en doorzettingsvermogen. Overal zien we 
dezelfde combinatie: meisjes hebben het zwaar te verduren maar weten zich desondanks te handhaven. 
Sommige meisjes overleven het niet, bereiken niet wat ze willen. Maar velen van hen lukt het toch om, 
tegen alle statistieken in, het leven te leiden dat ze ambiëren. Wij kunnen veel leren van hun ervaringen, 
van de verhalen die ze met ons deelden en van de thema’s die in veel van hun verhalen terugkeren en die 
in deze rapporten zijn vastgelegd.

In dit rapport doen we specifieke aanbevelingen om de kansen voor meisjes te verbeteren op de twee 
focusgebieden van dit rapport, want we kunnen allemaal een bijdrage leveren. We moeten luisteren naar 
de visies en ideeën van tienermeisjes en ervoor zorgen dat wat ze te zeggen hebben gehoord wordt door 
de mensen die beslissingen nemen. We moeten leren van wat zij ons te zeggen hebben. Wij moeten hen 
een plaats geven in onderzoek, planning en beleid. We moeten investeren in hun vaardigheden, ervoor 
zorgen dat zij toegang tot informatie hebben, leren hoe ze die informatie kunnen gebruiken en in staat 
zijn zichzelf te beschermen. Gelukkig blijkt ook uit het onderzoek dat velen van hen ondanks de enorme 
obstakels in hun leven heel veel bereikt hebben. We moeten deze resultaten toejuichen en ervoor zorgen 
dat alle meisjes, waar ter wereld ze ook wonen, dezelfde kansen krijgen in het leven als hun broers.
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“Wat betreft de wereldleiders: ik wil hun vertellen dat jonge mensen niet zomaar ‘de leiders van morgen’ 
zijn. We zijn nu al leiders, en leden van de gemeenschap – vandaag al. Onze visies zijn belangrijk. We 
hebben kanalen nodig om ze uit te drukken, en daarvoor hebben we een gegarandeerde vrijheid van 
meningsuiting en permanent toegang tot informatie nodig. Wanneer we als volwaardige partners worden 
betrokken in ontwikkelingszaken, zal er echte verandering optreden.”

Hamza, studente, Dar es Salaam, Tanzania
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“De eerste nacht dat ik dakloos was, sliep ik onder een boom. Toen kwam de politie; die haalde alleen de 
meisjes van de straat. Wij dachten dat ze ons in veiligheid zouden brengen. Ze brachten ons naar Albert 
Park en wezen een van mijn vriendinnen aan. Haar naam was Nutanka. Ze hebben haar misbruikt. Toen 
ze terugkwam had ze geen kleren aan. Daarna probeerden ze mij iets aan te doen, maar omdat ik bleef 
schreeuwen om hulp, staakten ze hun pogingen. Daarna hebben ze ons met pepperspray bespoten en 
met de sjambok [leren zweep] geslagen. Ik was 13 of 14, ik weet het niet meer. Ik zal nooit vergeten wat 
de politie met mijn vriendin deed.”

Precious, Durban, Zuid-Afrika1

Man: Zeg, als je me snel happy maakt, geef ik je 100 euro. Het duurt maar 10 of 15 minuten, dat is een 
mooi aanbod toch? Meisje: Sorry, ik ben niet zo’n soort meisje en ik ben nog maar 15.

Citaat van een online chat, Servië2

In dit jaarrapport uit de reeks ‘Because I am a Girl’ wordt gekeken naar de levens van tienermeisjes in 
twee van de snelst groeiende omgevingen van vandaag: de stedelijke omgeving en de digitale wereld. 
Beide bieden nieuwe kansen voor meisjes en jonge vrouwen, maar leveren ook nieuwe risico’s op die 
nog weinig onderzocht of erkend worden. Met name in de tienerjaren, wanneer meisjes zich seksueel 
ontwikkelen maar nog niet het vermogen of de ervaring hebben om zichzelf tegen kwade invloeden te 
beschermen zijn de risico’s groot. Juist in deze periode hebben ze ondersteuning het hardst nodig. Het 
is een leeftijd waarop vooroordelen en discriminatie – waardoor meisjes als minderwaardig aan jongens 
worden gezien en behandeld – de grootste gevaren opleveren. Jonge meisjes als Precious zouden 
gevrijwaard moeten zijn van dergelijke vormen van mishandeling, die helaas voor veel meisjes en jonge 
vrouwen dagelijkse kost is. Ook in deze nieuwe omgevingen hebben meisjes het recht op bescherming en 
gelijke kansen. 

Als we onze steden op de juiste manier inrichten, als we meisjes zowel op de straat als online een veilige 
omgeving bieden en ze tegelijk de kans geven zich te ontwikkelen, kunnen zij hun leven veranderen. Nu 
we onze steden uitbreiden en de digitale wereld groeit, hebben we de mogelijkheid om meisjes de kennis 
en vaardigheden mee te geven waarmee ze een betere en veiligere toekomst voor ons allemaal kunnen 
opbouwen.

1 Plan International. Interview met Precious voor de Street Children’s World Cup in Durban, Zuid-Afrika, maart 2010.

2 ASTRA-campagne tegen mensenhandel. “Mensenhandel / Kinderhandel, een kijkje door het internetraam”. Belgrado, 2006. Beschikbaar op: http://

www.astra.org.rs/eng/wp-content/uploads/2009/09/internet-research-eng.pdf . p72-73.
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Grote stad, grote verwachtingen – tienermeisjes in de stad
Voor het eerst in de geschiedenis wonen er meer mensen in steden dan op het platteland. En dat aantal 
groeit nog steeds snel. Elke maand komen er vijf miljoen mensen bij in de steden van ontwikkelingslanden 3 
Rond 2030 leven er ongeveer 1,5 miljard meisjes in stedelijke gebieden.4 Dat betekent dat het geweld tegen 
meisjes in arme buurten en op straat zal toenemen. Vooral tienermeisjes zullen door extreme armoede en 
zonder dak boven hun hoofd gedwongen zijn tot bedelen en prostitutie en blootstaan aan andere vormen 
van uitbuiting en wreedheid. Tegelijk bieden steden ook kansen aan meisjes die eerder niet hadden.

Dromen komen uit
Met een hoofd vol dromen op een beter leven trekken meisjes vaak naar de stad .Volgens de statistieken 
is dat ook terechte droom.
• Meisjes in de stad hebben een veel grotere kans op onderwijs. In ontwikkelingslanden is het aantal 

meisjes van 10 tot 14 jaar dat op school zit 18 procent hoger dan op het platteland. Voor meisjes tussen 
de 15 en 19 jaar is dat zelfs 37 procent.5

• Meisjes hebben toegang tot betere gezondheidszorg en diensten, onder andere op het gebied van 
seksualiteit en zwangerschap. Bij een onderzoek zei 37 procent van de vrouwen in stedelijke gebieden 
dat ze condooms gebruiken om besmetting met HIV te voorkomen, terwijl dat op het platteland slechts 
17 procent is. Ook zei 87 procent van de vrouwen en meisjes in steden dat ze ‘wel eens’ een condoom 
gebruikt hadden, terwijl dat op het platteland slechts 57 procent is.6

• Meisjes zijn ouder als ze trouwen in de stad. In zuidelijk Azië en in sub-Sahara Afrika is 50 procent van 
alle jonge vrouwen op het platteland al getrouwd voor hun 18e levensjaar. Dat is ongeveer twee keer 
zo veel als hun leeftijdgenoten uit de stad.7 

Banen voor meisjes – training en werkgelegenheid in Egyptische steden8

El Marg is een stad met inwoners afkomstig van het platteland. Dertig jaar geleden waren hier alleen 
wat velden en dorpjes. Nu is het een ‘slum town’, een getto-voorstad van Cairo waar ongeveer een half 
miljoen mensen wonen. “Het is voor jonge mensen moeilijk om hier werk te vinden,” zegt Sameh, een 
van de facilitators in het Forsa-programma, dat drie maanden training biedt aan jonge mensen, waarna ze 
aan een baan worden geholpen. “Daarom is Forsa zo nuttig. In het Arabisch betekent forsa ‘kans’.”
Het programma is gericht op drie categorieën: jongeren die school voortijdig hebben verlaten, jongeren 
die een hogere opleiding hebben, maar geen werk kunnen vinden en jongeren die werk doen dat eigenlijk 
niet bij hen past. De meeste jongeren komen uit arme gezinnen. Forsa maakt reclame met behulp 
van posters en promotietournees, maar ook via Facebook. Na een succesvolle pilot in India wordt het 
programma nu ook in Egypte uitgevoerd. 

De Forsa-training is al met succes uitgevoerd in oostelijk Cairo, waar 90 procent van de jongeren na het 
het behalen van het certificaat een baan vond. Marwa (19 jaar) deed mee aan dit programma. Ze zegt: 
“Voordat ik naar Forsa kwam, was ik mensenschuw. Maar door Forsa heb ik mijn verlegenheid en angst 
overwonnen, en nu sta ik open voor anderen. Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen. Ook heb ik 
vrienden overgehouden aan de cursus. Ik praat veel met hen, zonder angst of zorgen.”
Ola, die de training nog volgt, zegt: “Wij zijn de jeugd; wij zijn de toekomst van dit land. Maar wanneer 

3  UN-Habitat. “State of the World’s Cities 2008/2009” United Nations.  

http://www.unhabitat.org/content.asp?catid=7&cid=5964&subMenuId=0&typeid=46 (opname van 2 juni 2010).

4  Plan International. “Because I am a Girl: The State of the World’s Girls” 2010 

5  UNFPA. “Growing Up Urban, State of World Population 2007: Youth Supplement.” (“Opgroeien in de stad, de status van de wereldbevolking in 2007; 

jeugdsupplement”) UNFPA. http://www.unfpa.org/swp/2007/youth/english/story/preface.html (opname van 9 juni 2010).

6  Rahman, M. “Determinants Of Knowledge And Awareness About AIDS: Urban-Rural Differentials In Bangladesh.” (“Bepalende factoren van kennis en 

bewustzijn van AIDS: verschillen tussen stad en land in Bangladesh.”) Journal of Public Health and Epidemiology Vol. 1(1) (oktober 2009): 14-21.

7  UNFPA. “Growing Up Urban, State of World Population 2007: Youth Supplement.” (“Opgroeien in de stad, de status van de wereldbevolking in 2007; 

jeugdsupplement”) UNFPA. http://www.unfpa.org/swp/2007/youth/english/story/preface.html (opname van 9 juni 2010).

8  Interview met Nikki van der Gaag, voor Plan International, ‘Because I am a Girl’- rapport 2010.
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ik de situatie analyseer, dan zie ik weinig kansen op werk voor jonge vrouwen. De overheid moet aan 
jonge vrouwen denken, en ons dezelfde kansen geven als jongens.”

Gevaren het hoofd bieden………
Het leven in de stad biedt veel kansen. Helaas is dat vooral voor meisjes niet zonder risico’s. Armoede en 
overbevolking, slechte hygiëne, onverlichte straten, te weinig woonruimte en seksuele intimidatie zorgen 
ervoor dat meisjes zich niet veilig voelen. Maar niet alleen meisjes in arme landen of getto’s leven in een 
onveilige omgeving.
• In Nederland kwam uit een online onderzoek onder meisjes in steden naar voren dat de meeste meisjes en 

vrouwen zich veilig voelen als zij overdag door hun buurt lopen, maar dat 40 procent van hen tussen 11 
en 18 jaar zich ’s avonds en ’s nachts niet veilig voelt. Dit percentage steeg naar 63 procent onder de 17- 
en 18-jarigen.9

• Uit een onderzoek in Bangladesh van de WHO (World Health Organisation) bleek dat, in vergelijking met 
het platteland, in de stad tweemaal zoveel jonge vrouwen van boven de 15 jaar te maken krijgen met 
fysiek of seksueel geweld door iemand die niet hun eigen partner is.10

• Bij een onderzoek in Brazilië kwam naar voren dat een kwart van alle vrouwelijke respondenten in de stad 
aangaven in aanraking te zijn gekomen met geweld; op het platteland is dat slechts een zesde.11

• Als een meisje in een van de groeiende getto’s van de wereld woont, is het leven nog gevaarlijker. 
Tienermeisjes lopen risico’s bij de meest normale dagelijkse taken, legt Anna Tibaijuka, de Executive 
Director van UN-Habitat uit: “Meisjes in getto’s moeten kiezen tussen hun behoefte doen in een plastic 
zakje thuis of het risico lopen verkracht te worden als ze ’s nachts naar een vies openbaar toilet lopen.” 12

Plan heeft met ondersteuning van Women in Cities International een Actieplan met 8 punten ontwikkeld. 
Alle meisjes zouden recht moeten hebben:
1. Op veilig onderwijs in de stad
2. Om vrij te zijn van geweld in de stad
3. Op een veilig en schoon onderdak
4. Om zich veilig te kunnen verplaatsen door de stad 
5. Op betaalbare en toegankelijke diensten in de stad 
6. Op fatsoenlijk werk dat geschikt is voor hun leeftijd in een gezonde stedelijke omgeving
7. Op veilige plaatsen in de stad
8. Om bij te dragen aan de veiligheid en toegankelijkheid van steden en aan gelijkwaardigheid voor 

iedereen.

Niemand die voor je zorgt: tienermeisjes op straat
“Er is niemand die voor je zorgt. Niemand in de maatschappij respecteert je of wil je zien. Het kan 
mensen niets schelen of je leeft of doodgaat.”

Straatmeisje in Kenia13

09 Plan Nederland, “Safety in Cities: an online survey”, (Veiligheid in Steden: een online onderzoek); uitgevoerd voor Plan International ‘Because I am a Girl’ 

Rapport 2010

10 García-Moreno, Claudia, e.a. Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence Against Women Initial Results on Prevalence, Health 

Outcomes and Women’s Responses (Onderzoek in meerdere landen naar de gezondheid van vrouwen en huiselijk geweld tegen vrouwen; eerste resultaten 

over voorkomen, gezondheid en de antwoorden van vrouwen). Zwitserland: World Health Organisation, 2005.

11 ibid

12 Urban World. A New Strategy to Close the Gender Divide (De Stedelijke Wereld – een nieuwe strategie om de kloof tussen de geslachten te dichten). Juli 

2009, p. 19.

13 Deelnemend meisje. CRADLE / USK / CSC National Workshop on Street Children and Juvenile Justice (Nationale workshop over straatkinderen en 

jeugdrechtspraak). Nairobi, Kenia: 6-7 maart, 2003
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UNICEF schat dat er wereldwijd zeker 100 miljoen straatkinderen zijn.14 Meisjes vormen daar ongeveer 30 
procent van. India heeft het grootste aantal straatkinderen van alle landen ter wereld: een geschat aantal 
van 18 miljoen.15 In veel landen lijken de aantallen te stijgen. In Jakarta (Indonesië) steeg het aantal 
bijvoorbeeld van 98.113 in 2004 naar 114.889 in 2006.16

“Je kunt beter je mond houden”17

“Ik heet Sala. Ik ben 14 jaar oud en ik ben twee jaar geleden naar Accra gekomen. Ik kwam terecht in 
een groep schoolkinderen die me introduceerden in het sekswerk. We werken samen en helpen elkaar 
aan contacten en bij het vinden van klanten. ’s Nachts ben ik meestal bij klanten. Er zijn ‘gangs’ in onze 
wijk die regelmatig met elkaar vechten, en hun leiders vallen ons vaak lastig. Ik heb wel eens gevochten 
over een klant met een ander straatmeisje, en soms word ik geslagen door klanten. Ik weet dat ik naar de 
politie zou kunnen gaan als het nodig is, maar vaak kun je beter je mond maar houden. De politiemannen 
zijn soms even gewelddadig als de gangs. Ik ben een keer gearresteerd. Toen heeft een politieman me op 
mijn hoofd geslagen met de kolf van zijn geweer. Ik ben nog nooit naar school geweest, daarom voel ik 
me niet zo slim als anderen om mij heen. Ik zou heel graag kleding leren maken en zo een normaal leven 
opbouwen. Het is echt moeilijk op straat. Toch heb ik hoop op een betere toekomst.

Tienermeisjes komen op straat terecht om verschillende redenen. In de Filipijnen kwam uit een onderzoek 
naar voren dat problemen thuis, met name geweld, de belangrijkste reden is dat straatkinderen het 
ouderlijk huis verlaten:18

• Omdat ze fysiek geweld door hun ouders of oudere broers/zussen ondergaan (21 procent)
• Omdat ze het ouderlijk huis geen prettige plaats vinden (21 procent)
• Omdat ze in de steek zijn gelaten door hun ouders of niet weten waar hun ouders zijn (15 procent)
• Omdat hun ouders gescheiden zijn of vanwege een stiefouder (6 procent)
• Omdat ze geld moeten verdienen (3 procent)
• Omdat in het ouderlijk huis niet aan de basislevensbehoeften wordt voldaan, of vanwege de slechte 

omstandigheden thuis (2 procent)

Als meisjes eenmaal op straat zijn beland, krijgen ze te maken met enorm veel geweld: aanvallen, 
aanrandingen, verkrachtingen en mentaal en fysiek geweld door voorbijgangers, vriendjes en hun 
straatmaatjes, klanten, pooiers en drugdealers, politieagenten, cipiers en beveiligingsmensen.19

“Veel mannen van de kantoren vlakbij komen naar de rivier. Ze willen seks met een van de meisjes. Als 
een man hier komt, zoekt hij een meisje uit waarmee hij seks wil. Als ze mij kiezen, laat ik mijn kindje bij 
de andere meisjes, en dan ga ik met de klant een eindje stroomafwaarts.”

Tanya uit Zimbabwe20

14 “Amount of Street Children Rises.” (“Aantal straatkinderen stijgt.”) Tempo Interactive, 5 februari , 2007.

http://www.streetchildren.org.uk/_uploads/Publications/5_amount_of_street_children_rises.pdf.

15 ibid

16 ibid

17 Plan International. Interview afgenomen door Street Child Africa voor het rapport ‘Because I am a Girl’ van 2010.

18 Puzon, Marco Paa. Painted Gray Faces, Behind Bars and in the Streets: Street Children and Juvenile Justice System in the Philippines. (Gezichten die grijs 

geschilderd zijn, achter de tralies en op straat: straatkinderen en het wettelijk kader voor minderjarigen in de Filipijnen). Universiteit van de Filipijnen, in 

samenwerking met het Consortium for Street Children (Consortium voor Straatkinderen), 2003.

19 Justice for Girls (Rechtvaardigheid voor meisjes). Submission to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights at its’ 5th 

periodic review of Canada (Inzending aan de Commissie van de Verenigde Naties voor Economische, Sociale en Culturele Rechten bij de vijfde 

periodieke beoordeling van Canada): http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/justice-girls-new.pdf (opname van 24 juni 2010)

20 Plan International. Interview gevoerd door Street Child Africa (Straatkinderen Afrika) voor het rapport ‘Because I am a Girl’ van 2010.
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Investeren in meisjes is investeren in de toekomst
“We weten dat meisjes de meest inspirerende, de meest veranderingsgezinde, de meest 
ondergewaardeerde potentieel ter wereld zijn op dit moment. Wat moet er gebeuren om dit potentieel 
eindelijk aan te boren?”

Koningin Rania van Jordanië21

Met een beetje ondersteuning zijn meisjes uitstekend in staat om de kansen die er zijn te benutten. 
Tienermeisjes zijn de beste bron voor informatie over hun eigen behoeften. De volgende verklaring is 
afkomstig van straatmeisjes en voormalige straatmeisjes uit zeven landen. In maart 2010 kwamen ze 
samen in Durban, Zuid-Afrika, en deden mee aan de allereerste Wereldbeker voor Straatkinderen. Tijdens 
een bijeenkomst stelden ze een manifest op voor de autoriteiten waarin ze eisen dat ze geaccepteerd, 
gerespecteerd en beschermd worden.

“Wij, de meisjes die op straat leven of hebben geleefd, en die in opvanghuizen wonen in zeven landen, 
namelijk het Verenigd Koninkrijk, Tanzania, Zuid-Afrika, de Filipijnen, Oekraïne, Brazilië en Nicaragua, 
kwamen bijeen tijdens het Deloitte Street World Cup Conference-evenement, dat plaatsvond op 20–22 
maart 2010, in Durban, Zuid-Afrika.

Wij, de straatmeisjes, hebben de volgende rechten, en wij willen dat deze gerespecteerd worden:

21 Koningin Rania Al-Abdullah, Vrouwen in de Wereld, http://www.thedailybeast.com/video/item/women-in-the-world-queen-rania  

(opname van 24 juni 2010)

22 BarCampSwaziland, juni 2009. Interview met Tibusiso Msibi in Swaziland, Afrika. Youth Assets. http://www.youtube.com/watch?v=E5h_OjhiPFs 

(opname van 15 juni, 2010).

• Het Recht op onderdak
• Het Recht om gehoord te worden
• Het Recht op een familie
• Het Recht om ergens thuis te horen
• Het Recht op veiligheid
• Het Recht om met respect en fatsoen behandeld 

te worden

• Het Recht op bescherming tegen seksueel 
geweld en misbruik

• Het Recht op gelijke behandeling
• Het Recht op vrij en gratis onderwijs
• Het Recht om normaal op te groeien

Tienermeisjes en communicatietechnologie – kans of uitbuiting?

“Ik ben geïnteresseerd in technologie, multimedia – het bedrijfsleven. Ik vind entertainment en muziek 
geweldig, ik ontmoet nieuwe mensen. [Op school] maakte ik kennis met de wereld van media en internet 
... Ik vind het geweldig, dit is waar ik contact kan onderhouden met mijn vrienden.”

Tibusiso Msibi (18 jaar), studente, Swaziland22

Een van de voordelen van het stadsleven is dat het de kans biedt op beter onderwijs en opleidingen in 
informatie- en communicatietechnologie (ICT). Toegang tot nieuwe informatietechnologie en media 
kan een enorme invloed hebben op het leven van jonge vrouwen. Het kan hun nieuwe ideeën geven en 
nieuwe mogelijkheden door ontdekken. Maar deze nieuwe kansen zijn niet vrij van risico’s. 
Veel technologie wordt steeds goedkoper en gemakkelijker toegankelijk. Het is van essentieel belang dat 
tienermeisjes en jonge vrouwen, net als jonge mannen, in staat worden gesteld hiervan te profiteren. Ze 
moeten niet alleen toegang tot de technologie krijgen, maar ook de vaardigheden en expertise kunnen 
opbouwen om deze maximaal te benutten – en te leren hoe de technologie veilig kan worden gebruikt.
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Er zijn zeven specifieke redenen waarom deze technologie belangrijk is voor tienermeisjes:23

1. Om contact te onderhouden met anderen, waardoor zij minder geïsoleerd zijn in geïsoleerde landen en 
gebieden

2. Om beter onderwijs te krijgen en nieuwe vaardigheden te leren
3. Om een actieve rol te spelen in hun gemeenschap en hun land
4. Om de vaardigheden te verwerven waarmee ze werk kunnen vinden
5. Om specifieke vaardigheden en kennis op te doen aangaande onderwerpen waar ze anders niet veel 

over zouden leren, bijvoorbeeld over HIV en AIDS
6. Omdat bewezen is dat het aanleren van deze technologie vaak het gevoel van eigenwaarde verhoogt
7. En tenslotte, maar zeker niet minder belangrijk, om hun veiligheid te vergroten

Vaak heeft ICT ook in financieel opzicht een grote waarde voor tienermeisjes en jonge vrouwen. Als zij 
niet beschikken over ICT-vaardigheden, is dat een nadeel op de arbeidsmarkt. “In de wereld van vandaag 
zijn computers een middel om geld te verdienen, te leren, te communiceren, meer van de wereld te zien… 
Voor 95 procent van alle banen is een bepaalde kennis van deze technologie nodig,” zegt Wendy Lazarus 
van The Children’s Partnership in de VS.24

23 Plan International. ‘Because I am a Girl: The State of the World’s Girls’, rapport van 2010.
24 Youth of the Bresee Foundation in samenwerking met The Children’s Partnership. “Why Does Technology Matter For Youth?’ (‘Waarom is technologie 

belangrijk voor jongeren’)? Community Technology Programs Deliver Opportunities to Youth.” (“Gemeenschapstechnologie biedt kansen voor jongeren”) 
The Children’s Partnership, 2007. http://www.childrenspartnership.org/AM/Template.

 cfm?Section=Home&TEMPLATE=/CM/HTMLDisplay.cfm&CONTENTID=11243 (opname van 15 juni, 2010).
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Wat weerhoudt meisjes ervan gebruik te maken van technologie?
Uit een onderzoek voor het ‘Because I am a Girl’-rapport van 2010 bleek dat er zeven hoofdfactoren zijn 
waardoor meisjes niet kunnen profiteren van technologie:25

1. Discriminatie – meisjes worden in veel maatschappijen nog steeds gezien als tweederangs burgers. 
2. Aantallen – Meer jongens dan meisjes gebruiken computers en jongens eisen alle beschikbare   
 computers voor henzelf op.
3. Zelfvertrouwen – Omdat ze geen gelijkwaardige toegang tot onderwijs hebben, hebben meisjes vaak 
 minder zelfvertrouwen dan jongens.
4. Taal – Om deze technologie te gebruiken is kennis van het Engels nodig – een hoge drempel voor 
 meisjes die vaak nauwelijks kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal.
5. Tijd – Door hun huishoudelijke taken hebben meisjes, zelfs op heel jonge leeftijd al, minder vrije tijd 
 dan jongens om de nieuwe technologie te leren kennen en ermee te experimenteren.
6. Geld – Meisjes hebben minder vaak dan jongens genoeg geld om bijvoorbeeld een mobiele telefoon 
 of een abonnement te kopen of naar een internetcafé te gaan.
7. Vrijheid – Jongens mogen vaak wel naar een internetcafé, maar meisjes niet omdat hun ouders niet 
 willen dat ze alleen de deur uitgaan. 

De schaduwzijde van cyberspace – hoe technologie zorgt voor meer seksuele 
uitbuiting
“Een gemiddeld persoon met een computer, een internetverbinding en een zoekmachine kan binnen 
enkele minuten gewelddadige, mensonterende afbeeldingen vinden. Dat had 15 jaar geleden een 
eeuwigheid geduurd.”

Donna Hughes26

Door computers worden tienermeisjes blootgesteld aan afbeeldingen van geweld tegen 
en uitbuiting en vernedering van vrouwen, juist in een periode waarin ze zich seksueel 
ontwikkelen. Wereldwijd worden veel meer meisjes dan jongens seksueel itgebuit en één op 
de vijf vrouwen rapporteert dat zij seksueel misbruikt zijn voordat ze vijftien waren.27 Het 
internet is een platform voor intimiteiten met totaal onbekende mannen op een manier die 
veilig lijkt. Daarom zijn tienermeisjes een hoofddoelgroep geworden voor moderne vormen 
van misbruik, waaronder vrouwenhandel via internet, mobiele telefoons en andere communicatiekanalen. 
Ofwel, zoals een expert het formuleerde: “Het internet is gewoon een nieuw medium voor heel oude 
vormen van wangedrag.”28 Het is nu voor iedereen mogelijk een vernederende foto van een jong meisje 
te maken of samen te stellen en dat binnen seconden te verspreiden.

Een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk wees uit dat tieners, met name van 16–17 jaar oud, een ernstig 
risico lopen op ‘online seduction’ – verleiding via internet.29 Ook online lokken en ‘grooming’ (waarbij het 
vertrouwen van het meisje wordt gewekt om haar in een situatie te lokken waarbij ze weerloos is) vormen 
een gevaar voor tienermeisjes. Verkrachters en zedendelinquenten kunnen meisjes op veel manieren 
benaderen – variërend van seksueel getinte chats tot het regelen van een fysieke ontmoeting. 

25  Plan International. ‘Because I am a Girl: The State of the World’s Girls’, rapport van 2010.
26 Hughes, Donna. “The Use of New Communications and Information Technologies for Sexual Exploitation of Women and Children.” (“Het inzetten van 

nieuwe communicatie- en informatietechnologie voor seksuele exploitatie van vrouwen en kinderen.”) Hastings Women’s Law Journal Vol. 13:1: 129-148.
27 García-Moreno, Claudia, e.a. Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence Against Women Initial Results on Prevalence, Health 

Outcomes and Women’s Responses (Onderzoek in meerdere landen naar de gezondheid van vrouwen en huiselijk geweld tegen vrouwen; eerste resultaten 

op hoe veel het voorkomt, resultaten gezondheid en de antwoorden van vrouwen) Zwitserland: World Health Organisation, 2005.

28 Palfrey, John, en Urs Gasser. “Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives.” (“Digitaal geboren: Inzicht in de eerste generatie van 

digitale natives”) Basic Books, 2009.

29 Chat-wise, Street-wise; Internetforum in het Verenigd Koninkrijk, maart 2001.
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Het recente geval waarbij een jonge vrouw in Engeland verkracht en vermoord werd door een man die ze 
op Facebook had leren kennen is tekenend voor de op dit moment werkelijk aanwezige gevaren die online 
contact voor tienermeisjes kan vormen.30

Het International Institute for Child Rights and Development through the Child Protection
Partnership voerde in Brazilië een onderzoek uit voor ‘Because I am a Girl’ 31 Er werden 44 meisjes 
geïnterviewd en er werd een nationale online enquête gehouden, waaraan 400 mensen meededen.
Het goede nieuws
• 84 procent van de meisjes heeft een mobiele telefoon
• 60 procent is zich bewust van online gevaren
• 82 procent gebruikt internet, waarbij 27 procent aangeeft dat ze altijd online zijn
• Hoe meer de meisjes weten over ICT en hoe meer ze zich realiseren wat de mogelijkheden 

zijn, hoe veiliger ze zich online voelen 
Het slechte nieuws
• 79 procent van de meisjes zei dat ze zich niet veilig voelen online
• Slechts de helft van de meisjes die aan het onderzoek meededen gaf aan dat hun ouders weten welke 

sites zij bezoeken 
• Slechts een derde van de meisjes weet hoe ze een gevaar, of iets wat ze een slecht gevoel geeft op 

internet, moet rapporteren
• Bijna de helft van de meisjes zei dat ze iemand die ze online hebben ook wel in het echte leven willen 

ontmoeten   

‘Het is echt heel kwetsend’ – pesterijen van leeftijdsgenoten
Meisjes zijn niet alleen een doelwit van vreemden. Een beste vriendin, klasgenootjes, een vriendje – 
iedereen kan technologie gebruiken voor pesterijen. Kinderen die andere kinderen pesten via mobiele 
telefoons of internet is een groeiend probleem. Online pesten of ‘cyber-bullying’ is een uitbreiding van 
pesterijen in de fysieke wereld, maar toch zijn er verschillen. Ten eerste kunnen kinderen in de fysieke 
wereld nog aan hun pestkop ontsnappen; bij online bullying volgen de pesterijen hen tot in hun huis. De 
slachtoffers ervaren het elke keer als zij hun mobiele telefoon of computer aanzetten.

“Het is gemakkelijker om heel erge dingen te zeggen over anderen op het internet. Wanneer je  
eigen vrienden dat doen, is het verschrikkelijk. Dat is echt heel kwetsend. Dan wil je nooit meer  
terug naar school.” 32

30  http://www.guardian.co.uk/uk/2010/mar/08/peter-chapman-facebook-ashleigh-hall

31  Child Protection Partnership en Plan International, oorspronkelijk onderzoek uitgevoerd in Brazilië voor het ‘Because I am a Girl’-rapport van maart 2010.

32 Samenvatting voor kinderen en jongeren, Byron Review, (2008) VK. Beschikbaar op: http://www.dcsf.gov.uk/byronreview/pdfs/A%20Summary%20

for%20Children%20and%20Young%20People%20FINAL.pdf 
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In de tweede plaats kunnen de uitingen voor altijd op het internet blijven staan in de vorm van 
commentaar of afbeeldingen. Afbeeldingen zijn vaak vernederend of seksueel getint (al dan niet 
gemanipuleerd), gepost op een website of verstuurd naar een potentieel oneindig aantal ontvangers. 
Meisjes kunnen onbewust meedoen aan riskant online gedrag door het posten van persoonlijke gegevens 
op het internet of door foto’s van zichzelf in omloop te (laten) brengen. Bij het zogenaamde ‘sexting’ 
worden naaktfoto’s via mobiele telefoons verstuurd, soms alleen tussen de jongeren zelf. Tieners denken 
dat ze een foto alleen naar hun vriendje of vriendinnetje sturen en vergeten dat het mogelijk is om zo’n 
privéafbeelding binnen enkele seconden wereldkundig te maken.

Het ontketenen van het potentieel van meisjes: Aanbevelingen over 
tienermeisjes en ICT

“Ik vind het belangrijk dat tieners pleiten voor meer online veiligheid, want het internet is ongelooflijk! 
Het is nuttig, en heel leuk, en steeds meer kinderen gebruiken het, en steeds vaker… Door tieners en hun 
ouders meer te leren over de online risico’s en hoe ze ermee om kunnen gaan, kunnen we tieners helpen 
het internet op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken.”

Ada (14 jaar), VS 33

Nationale en internationale beleidslijnen en wetgeving lopen achter bij de supersnelle ontwikkeling 
van intetrnetplatforms. Bestaande conventies en landelijke wetgeving moeten slagvaardiger en strikter 
toegepast worden. Plan stelt zes maatregelen voor die degenen die beslissingen nemen over technologie 
(bij de overheid, in de zakenwereld en in maatschappelijke organisaties) kunnen nemen. Met deze 
maatregelen zorgen we ervoor dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van meisjes en dat ze 
de ontwikkelingskansen waar ze recht op hebben ook kunnen benutten.

Een actieplan – meisjes en technologie
1. Toegang tot IT-hardware en de zeggenschap erover voor meisjes verbeteren
2. Investeren in wiskundig, wetenschappelijk en beroepsonderwijs voor meisjes
3. Online beschermingstechnologieën uitbreiden en verbeteren
4. Online geweld tegen meisjes een halt toeroepen
5. Internationale wetgeving implementeren en meer samenwerken
6. Meisjes leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen

Investeren in meisjes
In de digitale wereld is het met meisjes net als in de stedelijke omgeving. Zonder fundamentele investering 
in meisjes en jonge vrouwen en de oprechte wens hen te laten participeren, zullen ze altijd persoonlijk 
risico lopen en een ongunstige positie bekleden in de economie. Er bestaan inmiddels trainingsprojecten 
die meisjes werkelijk op weg helpen en leren hoe ze IT kunnen gebruiken. Een aantal organisaties houdt 
IT-kampen en geeft IT-training, ook in schoolverband. Andere organisaties maken gebruik van mobiele 
telecom-technologie om meisjes beter met IT te leren werken en hen te voorzien van basisinformatie 
over gezondheid en veiligheid.34 Meisjes en jonge vrouwen zijn zich goed bewust van het belang van 
IT-vaardigheden. In Egypte zei Alya tegen haar moeder dat ze ‘een computer nodig hebben, geen warm 
eten’. Een computer is belangrijker voor haar dan een oven.35

33 Girl Scouts, Let Me Know: (Vertel het mij) http://lmk.girlscouts.org/Meet-The-Girls/Rockstars/Ada.aspx (Accessed: June 24 2010)
34 Plan International. ‘Because I am a Girl: The State of the World’s Girls’ (‘Omdat ik een meisje ben: De status van meisjes in de wereld), rapport van 2010.
35 Interview met Nikki van der Gaag, voor Plan International, ‘Because I am a Girl’-rapport van 2010.
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36 Plan International. ‘Real Choices, Real Lives’ Cohort Study 2010
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Dat zal voor steeds meer meisjes gelden. Het ontwikkelingstempo van de ICT-sector zal alleen maar 
hoger worden. De vraag is: gaan wij de handen ineenslaan om meisjes de vaardigheden te geven die ze 
nodig hebben om de kansen in de digitale wereld te benutten? Of doen we niks terwijl de oude vormen 
van misbruik blijven bestaan en verergeren door de kracht en reikwijdte van de online wereld? 

Omdat we meisjes zijn
‘Echte keuzes, echte levens’ 36 – vier jaar oud
In 2007 is Plan een cohortonderzoek gestart: ‘Real Choices, Real Lives’ – Echte Keuzes, Echte Levens. 
Daarbij wordt een groep meisjes gevolgd van hun geboorte tot hun negende verjaardag. Hun verhalen 
helpen om de keuzes waar gezinnen wereldwijd voor staan in kaart te brengen aan de hand van de 
ontwikkeling van hun dochters. Ze herinneren ons eraan dat alle feiten en cijfers in dit rapport over echte 
mensen gaan – over echte meisjes en de families waarin ze opgroeien.

Dit rapport is gericht op tienermeisjes in de nieuwe 
en veranderende omgeving van steden en de digitale 
wereld. Daarom hebben we voor het onderzoek niet 
alleen de ouders van de meisjes geïnterviewd, maar ook 
de oudere broers of zusjes, nichten, neven en buren. 
De overgrote meerderheid van de meisjes in het Real 
Choices, Real Lives-onderzoek woont op het platteland. 
Toch zagen we dat de drastische veranderingen die 
beschreven worden in het rapport ‘Because I Am a Girl’ 
van dit jaar ook invloed hebben op deelnemers van Real 
Choices, Real Lives. Dat geldt met name voor Latijns-
Amerika (Brazilië, de Dominicaanse Republiek en El 
Salvador) en West-Afrika (Benin en Togo). 
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In Benin leeft een derde van alle 
gezinnen die meedoen aan het 
onderzoek gescheiden door tijdelijke 
of permanente migratie naar steden. 
De migratie van familieleden illustreert 
duidelijk de ‘push’-factor van de rurale 
armoede en de ‘pull’-factor van de stad 
met zijn mogelijkheden.

De ervaringen van de twintig 
gezinnen in Togo laten zien wat de 
aantrekkingskracht van de stad is 
in plattelandsgemeenschappen die 
wanhopig aan de armoede proberen te 
ontkomen. Twaalf van de twintig hebben minstens één gezinslid (moeder, zus, broer) die vertrokken zijn.. 
Vele anderen overwegen ook om naar de dichtstbijzijnde stad te gaan om werk en beter onderwijs voor 
hun kinderen te vinden. De vader van Massama bijvoorbeeld wil graag dat zijn dochter lerares wordt, 
maar er is geen voortgezet onderwijs in het dorp. Daarom overweegt hij naar de stad te trekken. Voor de 
meeste gezinnen is Sekode de dichtstbijzijnde grote gemeente. Het ligt aan de hoofdweg die het noorden 
en het zuiden van Togo verbindt. Die weg is tegelijkertijd een van de grootste kindersmokkelroutes in 
West-Afrika – een gevaar om af te wegen tegenover het voordeel van beter onderwijs. 

De tieners van een oudere focusgroep, buren en vrienden van de gezinnen die we in Oeganda hebben 
geïnterviewd, waren duidelijk gemotiveerd om naar de stad te trekken. Ze gaven de volgende redenen:

• Om geld naar huis te kunnen sturen en hun ouders op leeftijd te kunnen ondersteunen
• Om een boeiender leven te hebben dan in het dorp
• Om de kosten voor levensonderhoud te verlagen
• Om geld te sparen voor een huis in hun geboortedorp
• Om het schoolgeld van broers of zussen te betalen
• Om, uiteindelijk, andere familieleden aan een baan in de stad te helpen 

In Brazilië heeft tenminste de helft van de geïnterviewde gezinnen oudere dochters die het ouderlijk huis 
verlaten hebben. De meesten daarvan zijn weggegaan voor een betere opleiding of beter werk. De zus 
van een van de meisjes in het onderzoek legt uit: “Ik wil m’n schoolopleiding afmaken voor een goede 

baan, of misschien zelfs naar de universiteit – maar hier 
in Codo is geen universiteit...”

De jonge vrouwen die ons in Brazilië te woord 
stonden, spraken namens alle kinderen wier ouders 
elders op zoek zijn gegaan naar werk toen ze 
zeiden: “Wanneer een gezinslid weggaat, is dat 
verschrikkelijk...” en “Wanneer een gezinslid er niet is, 
zijn we heel verdrietig...” Het cohortonderzoek geeft 
ook onthullende informatie over de meisjes en nieuwe 
technologie. Slechts een klein aantal van de jeugdige 
familieleden van de meisjes in het onderzoek heeft 
toegang tot informatietechnologie. Mobiele telefoons 
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zijn voor hen een belangrijk middel. De aantallen die 
toegang hebben tot informatietechnologie variëren 
uiteraard van land tot land. In Togo, bijvoorbeeld, 
had niet een van de gezinnen die meedoen aan het 
onderzoek ooit van internet gehoord, en geen enkel 
gezin had regelmatig toegang tot mobiele telefonie. 
In Brazilië, waar veel gezinnen in ons onderzoek in 
voorstedelijke getto’s wonen, hadden alle tieners, 
zowel meisjes als jongens, toegang tot internet, hetzij 
op school of via een internetcafé. Wel was het aantal 
jongens dat regelmatig toegang heeft tot mobiele 
telefonie groter dan het aantal meisjes.

In een gesprek met een focusgroep van Braziliaanse 
moeders en dochters werd duidelijk dat de 
ontwikkeling van meisjes wordt afgeremd door de 
angst van hun ouders. De meisjes zeiden: “We willen 
graag een beroepsopleiding volgen, maar onze 
moeders willen niet dat we een cursus buiten onze 
wijk doen. Ze zijn bang dat we worden lastiggevallen 
door mannen.” De wens om hun dochters te 
beschermen beperkt hun kansen op goed onderwijs 
en houdt hen weg uit internetcafés, waardoor ze niet 
in staat zijn hun talenten te benutten. 
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Plan International, waar Plan Nederland lid van is, ondersteund door ‘Women in Cities International’ 
heeft 8 actiepunten opgesteld voor meisjes in de stad. Deze punten bouwen verder op het artikel van de 
Verenigde Naties over de rechten in de stad en doelstellingen van vrijheid, participatie en diversiteit en 
ook de stem en toekomstperspectieven van tienermeisjes zelf benadrukt. 
We kunnen het mogelijk maken om onze steden en de ervaringen van meisjes die er in wonen positief 
veranderen. 

Plan international’s actieplan voor rechten voor meisjes in de stad
1. Alle meisjes moeten het recht hebben op toegang tot veilig onderwijs
2. Alle meisjes moeten het recht hebben op een geweldloze stad
3. Alle meisjes moeten het recht hebben op een veilig en fatsoenlijk onderdak
4. Alle meisjes moeten het recht hebben op het veilig over straat gaan door de stad
5. Alle meisjes moeten het recht hebben op betaalbare en toegankelijke services
6. Alle meisjes moeten het recht hebben tot fatsoenlijk werk geschikt voor hun leeftijd en in een   

veilige en gezonde omgeving
7. Alle meisjes moeten het recht hebben op toegang tot veilige plekken
8. Alle meisjes moeten het recht hebben om te participeren in het vormgeven van een veilige en 

toegankelijke stad

Vooruitgang
In het onderzoek dat aan dit rapport ten grondslag ligt, hebben we gesproken met tienermeisjes van 
over de hele wereld. Hun leefomstandigheden en de problemen waarmee ze te kampen hebben zijn heel 
verschillend. Maar waar ze ook wonen en hoe ze ook leven, ze hebben dezelfde rechten en wij hebben de 
plicht ervoor te zorgen dat ze hun rechten kunnen uitoefenen.
We moeten luisteren naar de visies en ideeen van tienermeisjes en ervoor zorgen dat wat ze te zeggen 
hebben gehoord wordt door de mensen die beslissingen nemen. We moeten leren van wat zij ons 
te zeggen hebben. Wij moeten hen een plaats geven in onderzoek, planning en beleid. We moeten 
investeren in hun vaardigheden, ervoor zorgen dat zij toegang tot informatie hebben, leren hoe ze die 
informatie kunnen gebruiken en in staat zijn zichzelf te beschermen. Gelukkig blijkt ook uit het onderzoek 
dat velen van hen ondanks de enorme obstakels in hun leven heel veel bereikt hebben. We moeten deze 
resultaten toejuichen en ervoor zorgen dat alle meisjes, waar ter wereld ze ook wonen, dezelfde kansen 
krijgen in het leven als hun broers.


