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So, what about boys?

Because I am a Girl – The State of the World’s Girls 2011
“We lijden allemaal als vrouwen en
meisjes worden mishandeld en hun
behoeften worden genegeerd. Door
hen veiligheid en kansen te onthouden,
laten we onrechtvaardigheid wortel
schieten in onze samenleving en maken
we geen gebruik van de talenten van
de helft van de bevolking. In teveel
landen praten we over democratie,
maar negeren de rechten van vrouwen
en meisjes. Ik roep alle mannen en
jongens op hun schouders te zetten
onder de campagne voor gelijkheid.”
President Cardoso – voormalig president
van Brazilië en lid van The Elders

FA B R I C E B O U L A I S

So, what about boys?

Onder de titel ‘Because I am a Girl’- The State of the World’s Girls’ publiceert kinderrechtenorganisatie Plan
sinds 2007 jaarlijks een onderzoeksrapport over de situatie van meisjes wereldwijd. Want waar de specifieke behoeften van vrouwen en kinderen inmiddels worden meegenomen in beleid, worden de behoeften
van meisjes nog steeds genegeerd. De Because I am a Girl-rapporten leveren bewijs, vaak uit de mond van
meisjes zelf, voor de noodzaak meisjes anders te benaderen dan jongens of volwassen vrouwen. Want in
nog veel te veel samenlevingen krijgen meisjes te maken met dubbele discriminatie – als kind en als vrouw.
Zo mogen niet naar school, ze worden jong uitgehuwelijkt en zijn veel vaker slachtoffer van geweld. Dat is
niet alleen onrechtvaardig, het is ook kortzichtig. Want de 500 miljoen meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden zijn in potentie de drijvende kracht achter economische vooruitgang. Gelijke kansen op het
gebied van gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid maakt van deze meisjes actieve burgers die een
enorme bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, als moeders, als leerkrachten, als
leiders…Investeren in meisjes is de sleutel voor het oplossen van het armoedeprobleem.
In de reeks State of the World’s Girls-onderzoeksrapporten zijn inmiddels verschenen:
• Because I am a Girl – the State of the World’s Girls 2007,
de eerste wereldwijde inventarisatie ooit van de situatie van meisjes;
• Because I am a Girl – The State of the World’s Girls 2008,
In the Shadow of War: over meisjes en gewapend conflict;
• Because I am a Girl – The State of the World’s Girls 2009,
Girls in a Global Economy: over de positie, rol en kansen van meisjes in de wereldeconomie;
• Because I am a Girl – The State of the World’s Girls 2010,
Girls in a Changing Landscape: over meisjes, urbanisering en ICT.
Alle rapporten bevatten aanbevelingen voor maatregelen en beleid om de wereldwijde achterstelling van
meisjes aan te pakken en hen in staat te stellen zich te ontplooien.
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So, what about boys?
“Als meisje weet ik dat de meeste jongens niet snappen hoe ingrijpend de problemen van meisjes zijn.
En de jongens die dat wél begrijpen, realiseren zich niet dat zij er zelf ook iets aan kunnen doen. Want
gendergelijkheid, rechtvaardigheid en seksuele gezondheid zijn net zo goed issues van jongens en
mannen. Daarom is het zo belangrijk om te kijken wat jongens en mannen kunnen doen om meisjes
meer zeggenschap, meer power te geven.”
Maneesa, 14, Canada1

“Ik vind het een heel goed idee om jongens en mannen op te roepen meisjes dezelfde rechten en
kansen te geven. Want niemand – geen man, geen vrouw, geen jongen, geen meisje – zou ooit door
anderen mogen worden gediscrimineerd, van school worden uitgesloten of slecht worden behandeld.”
Daniel, 15, Canada 2

Plan publiceert dit jaar het vijfde onderzoeksrapport over de situatie van meisjes wereldwijd en deze keer
gaat het over jongens. Want vanaf de publicatie van het eerste rapport in 2007 was de vraag relevant:
So, what about boys – hoe zit het met de jongens? De strijd voor gendergelijkheid, gelijke rechten en kansen voor meisjes, kan immers niet alleen door vrouwen en meisjes worden gevoerd. Vaders, echtgenoten,
broers en vriendjes hebben allemaal een rol te spelen. In dit rapport wordt uiteengezet hoe en waarom
mannen en jongens kunnen bijdragen aan grotere gelijkheid tussen de seksen en waarom ze dat moeten
doen.
Want:
• Gendergelijkheid is voor jongens ook goed;
• Betrokken vaders die gelijkheid belangrijk vinden, zijn zelf gelukkiger en hebben gelukkige zonen en
dochters;
• Verandering begint in de familie, maar ook op school. Onderwijs voor alle leeftijden over het belang
van gelijkheid is essentieel.

Waarom zouden jongens en jonge mannen zich druk maken over gendergelijkheid?
Een paar goede redenen
• De rechten van meisjes en vrouwen zijn mensenrechten. Als mannen geloven in rechtvaardigheid
zullen zij zien dat hun moeders, zussen en vriendinnen meestal niet hetzelfde worden behandeld als zij,
minder respect krijgen en minder kansen krijgen in hun leven.
• Grotere gendergelijkheid leidt ertoe dat jongens het beter doen op school, meer zelfvertrouwen
hebben, hun emoties beter kunnen tonen en beter met vrouwen en meisjes kunnen omgaan.
• Gendergelijkheid betekende in het verleden vooral grotere vrijheid voor meisjes en vrouwen om zich te
ontwikkelen, maar weinig verandering voor jongens en mannen. Een nieuwe kijk op gendergelijkheid
benadrukt de voordelen van gelijkheid voor alle betrokkenen: mannen en vrouwen.

1 Maneesa is jeugdvertegenwoordiger ‘Because I am a Girl’ Report. 2 Daniel, aged 15, Canada, is jeugdvertegenwoordiger.
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So, what about boys?

Belangrijke onderzoeksuitkomsten
Aan dit onderzoek hebben jongeren van 12 tot 18 jaar meegewerkt uit verschillende landen, waaronder
Engeland, India en Rwanda. Ondanks verschillen per land is de overall conclusie helder: ongelijkheid en
geweld tegen meisjes worden van generatie op generatie overgedragen, in het gezin en via scholen.
• 65% van de jongeren uit India en Rwanda is het eens met de stelling ‘Een vrouw moet geweld tolereren
om haar gezin bijeen te houden’; 43% van de jongeren is het eens met de stelling ‘Soms verdient een
vrouw het om geslagen te worden’.
• ‘Luiers verschonen, kinderen in bad doen en kinderen te eten geven is de verantwoordelijkheid van de
vrouw’. Met deze stelling is 67% van de jongens en 71% van de meisjes uit Rwanda het eens. In India is
83% van de jongens het hiermee eens en 87% van de meisjes.
• Meer dan 60% van de jongeren uit India is het eens met de stelling: ‘Als de middelen schaars zijn, is het
beter om een jongen naar school te laten gaan dan een meisje’.
• Toch is de meerderheid van de geïnterviewden ervan overtuigd dat kinderen gelukkiger zijn als ze zien
dat hun ouders huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden delen en ouders samen de beslissingen
nemen, beiden wassen en koken en dat ook moeders buitenshuis komen.

Gendergelijkheid is ook goed voor jongens
Mannen hebben de macht het leven van meisjes te veranderen. Maar lang niet alle mannen willen dat, zo
bleek uit de reactie van de voor het onderzoek geïnterviewde mannen. Zij zijn er huiverig voor dat grotere
gelijkheid voor meisjes betekent dat zij en hun zonen er bij inschieten. Een vader: ”Vandaag de dag hebben mannen minder mogelijkheden dan vrouwen, omdat vrouwen meer vooruit denken en meer studeren…Vrouwen leren dat ze meer rechten hebben en daardoor krijgen mannen minder de ruimte.”
Maar een andere vader merkt op: “Nu er meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen, is er meer harmonie
en communiceren we gemakkelijker. We kunnen het beter met elkaar vinden. En de sfeer in huis is beter.”
Nog een geïnterviewde: “Het zou geweldig zijn als de waarde van vrouwen serieus wordt genomen. Dat
helpt de ontwikkeling van een land.”
De ervaring van de zestienjarige Nixon Odoyo uit Kenia is in dit verband verhelderend. Zijn vader vertrok
toen hij jong was en zijn moeder, die nooit naar school was geweest, werkte dag en nacht om voor haar
gezin te zorgen. Nixon zag zijn zusje tot zijn afgrijzen dezelfde kant opgaan: ze trouwde op haar vijftiende
en moest daardoor van school. Nixon is nu een bevlogen campaigner voor het recht van meisjes om naar
school te gaan.
Ook Pascal (27) uit Burundi is voorvechter van onderwijs voor meisjes. Hij groeide op in een gewelddadig
gezin en moest hulpeloos toezien hoe zijn vader zijn moeder mishandelde. Pascal werkt nu met mannen en jongens aan bewustwording over het effect van geweld tegen vrouwen en kinderen. Hij weet uit
ervaring dat iedereen wint bij grotere gelijkheid van mannen en vrouwen.
De overtuiging dat vrouwen en meisjes minder waard zijn dan mannen en jongens is een van de meest
destructieve aspecten van de machtsongelijkheid tussen de seksen. Want het voedt geweld tegen vrouwen en meisjes en versterkt de aanname dat echte mannen streng en hard zijn en dat woede de enige
emotie is die mannen mogen tonen. Dit is niet alleen schadelijk voor vrouwen en meisjes, maar
beschadigt ook mannen en jongens.
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De kosten van ongelijkheid voor jongens
• In veel Westerse landen en in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied gaan steeds meer jongens
eerder van school dan meisjes. En ook hun leerprestaties zijn minder goed. In de Verenigde Staten
bijvoorbeeld, halen jongens op de middelbare school gemiddeld lagere cijfers dan meisjes.3
• Het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongelukken, zelfmoord en geweld is wereldwijd onder jonge
mannen het grootst. Dit staat in direct verband met de manier waarop jonge mannen leren man te zijn. In
Jamaica, Brazilië, Colombia en in delen van sub-Sahara Afrika sterven hieraan meer jonge mannen dan in
landen waar jonge mannen door oorlogsgeweld om het leven komen.4
• Van het totaal aantal sterfgevallen onder jonge mannen tot 24 jaar, is in West-Europa 60 procent het
gevolg van verkeersongelukken, zelfmoord en geweld.5
• De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat in Noord- en Zuid-Amerika het risico om vermoord te
worden voor jonge mannen in de leeftijd van 15 en 29, bijna 28 keer groter is dan in de rest van de
wereld.6
• De Braziliaanse volkstelling in 2000 maakte duidelijk dat er 200.000 minder mannen zijn dan vrouwen
in de leeftijd van 15 tot 29 jaar als gevolg van een hoger sterftecijfer van jonge mannen.7
• Meer mannen dan vrouwen drinken alcohol en gebruiken drugs. Een onderzoek in de Verenigde Staten
onder jonge mannen van 15 tot 19 laat zien dat jonge mannen die zich conformeren aan de traditionele
visie op mannelijkheid veel sneller geneigd zijn tot alcohol- en drugsmisbruik, geweld, misdaad en
onveilige seks.8
• Jonge mannen houden zich zelden bezig met hun gezondheid en gaan minder vaak naar de dokter
of naar het ziekenhuis om zich te laten checken. Als gevolg hiervan weet 60% van de mannen in de
leeftijd van 15 tot 24 jaar onvoldoende over HIV en het tegengaan van besmetting.9

In zijn voetstappen – het belang van vaders
“Ik praat met mijn dochters, over school en met wie ze omgaan. Ouders zijn tegenwoordig veel liefdevoller dan vroeger. Ze geven meer om hun kinderen. Ook wij vaders. Vroeger spraken we onze kinderen
nauwelijks, we werkten alleen.”
Braziliaanse vader 10

De rol van de vader is cruciaal in een gezin. Hoe hij zijn vrouw en dochters behandelt vergroot of beperkt
hun keuzevrijheid en hun kansen zich te ontwikkelen. En hij is een voorbeeld voor zijn zoons. Een vader
die meehelpt in het huishouden, die zijn dochters net zo belangrijk vindt als zijn zoons, die al zijn kinderen
knuffelt en zijn vrouw als zijn gelijke ziet, heeft een grote, positieve impact op de ontwikkeling van zijn
zoon, tot wat voor man de zoon uitgroeit en hoe de zoon op zijn beurt met zijn gezin omgaat.

3 Kimmel, Michael. ‘Boys and School: A Background Paper on the “Boy Crisis”. ’ Swedish Government Inquiries. 2010. 4 Barker, Gary. ‘Dying to be men: Youth
masculinities and social exclusion.’ Routledge, London. 2005. 5 Barker, Gary. ‘Dying to be men: Youth masculinities and social exclusion.’ Routledge, London.
2005. 6 Barker, Gary. ‘Dying to be men: Youth masculinities and social exclusion.’ Routledge, London. 2005. 7 Instituto Brasiliero de Geograpfir e Estatistica
(IBGE 2004) quoted in Barker, Gary. ‘Dying to be men: Youth masculinities and social exclusion.’ Routledge, London. 2005. 8 Courtenay, Will H. ‘Better to die
than cry? A longitudinal and constructionist study of masculinity and the health risk behavior of young American men’ [Doctoral dissertation]. University of
California at Berkeley, Dissertation Abstracts International, 1998. 9 UNAIDS (2008) ‘2008 Report on the Global AIDS Epidemic.’ Geneva: UNAIDS, p33.
10 Plan International. Onderzoek uit 2011‘Because I am a Girl’ report.
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So, what about boys?
“Het is verkeerd als vaders niet willen dat hun dochters naar school gaan. Want dat is niet goed voor
meisjes. Door hun vaders raken ze geïsoleerd van de wereld en krijgen niet de kans de wereld te ontdekken, in al z’n facetten.” 11
Jonge man uit Brazilië

Een betrokken en verantwoordelijke vader is niet alleen zelf gelukkiger, maar heeft ook gelukkiger kinderen. Dat blijkt uit onderzoek.
• Mannen die hun kinderen of stiefkinderen goed behandelen, zijn minder vaak depressief, plegen minder
vaak zelfmoord en gebruiken minder geweld.12
• Zoons van betrokken vaders hebben minder vaak onveilige seks13 en beginnen later met seks.14
• De UNFPA (United Nations Population Fund) constateert dat jongens die opgroeien bij positieve15
mannelijke rolmodellen veel vaker kritisch staan tegenover genderongelijkheid en seksestereotypering.
• Een studie onder 14-jarigen uit Amerika, Australië, Colombia, India, Palestina en Zuid-Afrika toont
aan dat adolescenten die zich beschermd voelen, een goede band hebben met beide ouders en zich
begrepen voelen, grotere sociale vaardigheden hebben, meer initiatief tonen en minder last hebben van
somberheid en depressie.16

Vaderfiguren

P la n

Betrokken mannelijke familieleden vervullen
ook een belangrijke rol in de bescherming
van meisjes, tegen een te vroeg huwelijk
bijvoorbeeld, of tegen de verminking van
meisjes door besnijdenis. Naar mannen
wordt geluisterd, dus kunnen zij een gemeenschap ervan overtuigen meisjesbesnijdenis af te schaffen. Voor vrouwen is het
veel moeilijker te worden gehoord.
In Egypte voert religieuze leider Sheik Saad
campagne tegen meisjesbesnijdenis: “Mijn
vrouw en ik hebben besloten dat onze
dochter deze slechte, onmenselijke ervaring
bespaard zal blijven en ik vind het belangrijk
om dit issue ook bij andere families aan
te kaarten. Ik voel dat ik deel ben van de
verandering.”

11 Plan International. Research conducted for the 2011 ‘Because I am a Girl’ report. 12 Morrell, Robert, Dorrit Posel, and Richard Devey. ‘Counting Fathers in
South Africa: Issues of Definition, Methodology and Policy.’ Social Dynamics: A Journal of African Studies, 29, no. 2, 2003. 13 Coley, R L, E Votruba-Drzal, and
H S Schindler. ‘Fathers’ and mothers’ parenting predicting and responding to adolescent sexual risk behaviors.’ Child Dev, 80, no. 3, 2009. 14 Ream, Geoffrey
L, Ritch C Savin-Williams. ‘Reciprocal associations between adolescent sexual activity and quality of youth-parent interactions.’ Journal of Family Psychology,
19, no. 2, 2005. 15 UNFPA. ‘State of the World’s Population – The Promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health, and the Millennium Development Goals 2005.’ New York: UNFPA, 2005. 16 Barber, Brian K. ‘Adolescents and War: How Youth Deal with Political Violence.’ US: Oxford University
Press, 2009.
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Instituut Promundo onderzocht in Latijns-Amerika projecten gericht op vaders. Daaruit kwam naar
voren dat een niet-agressieve vader of vaderfiguur belangrijk is voor jongens om te leren hun agressie te
temperen en kritisch te staan tegenover rigide, overdreven mannelijkheid. Onderzoek toont ook aan dat
meisjes met een betrokken vader beter in staat zijn gezonde, gelijkwaardige relaties met mannen aan te
gaan en seksueel autonomer zijn.17, 18, 19
Maar hoe word je een goede vader? Vooral jonge vaders hebben daarbij steun nodig en moeten
leren verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor hun kinderen en het huishouden,
verantwoordelijkheden die nu vooral liggen bij jonge moeders. Dit is niet gemakkelijk en de kans is groot
dat ze zullen worden gepest of zelfs vijandigheid van hun leeftijdsgenoten het hoofd moeten bieden.

“Als mijn vriendin en ik een kind krijgen, zal ik dan het recht hebben luiers te verschonen? Ik zie de
gezichten van mijn vrienden al als ze me met een vieze luier zien. Ze zouden me totaal voor gek zetten.
En toch wil ik dat doen voor mijn kind. Ik wil een betrokken en liefdevolle vader zijn. Maar de meeste
van mijn vrienden lachen zich rot als ze dit horen.”
Dikitso Letshwiti, 23 jaar uit Botswana: 20

Uit het onderzoek blijkt dat veel mannen, net als Dikitso, een zorgzame vader willen zijn. In onder andere
Brazilië, Kameroen, Jamaica, Zweden en Uganda zijn programma’s opgezet om betrokken vaderschap en
gedeelde zorg voor de kinderen te stimuleren en te promoten.21

Trotse vaders – gedeelde zorg in de Filipijnen22
In de Filipijnen ondersteunt Plan een succesvol project om mannen meer te betrekken bij hun gezin.
Het is een zonnige dag. Tijd om de was te doen. Arlyn zet de plastic wasmand op haar schouder en gaat op
weg naar de rivier, een leeg watertankje in haar hand. Dit was jaren haar dagelijkse routine. Maar tegenwoordig is het meestal haar man Onyo die de was doet. Of ze doen het samen. Onyo: ‘We praten dan
uitgebreid over ons gezin en onze plannen. Onze band is veel sterker geworden sinds ik meehelp met de
huishoudelijke klussen.’
Onyo en Arlyn zijn een van de 1337 getrouwde stellen die in 2008 meededen aan het project PEMPE
(Pretty Ermats meet Proud Erpats - Pretty Mothers meet Proud Fathers). Arlyn: ‘En op een ochtend werd ik
wakker en ik zag dat mijn man met de vuile was naar de rivier was gegaan. Ik was stomverbaasd, want dat
deed hij anders nooit.’ Ook de meeste andere deelnemers merken de positieve veranderingen, niet alleen
thuis, maar ook bij de schoolprestaties van de kinderen: de leraren merken dat ze er verzorgder uitzien, dat
ze op tijd zijn en vaker hun huiswerk afhebben.
‘Traditionele rollenpatronen die van generatie op generatie worden doorgegeven, verander je niet van de
ene dag op de andere’, zegt trainer Godofredo Capara, die zelf vader is van zeven kinderen. ‘Het is een
lange weg, maar we hebben de eerste stappen gezet en we zien positieve resultaten.’
17 Ellis, Bruce J, John E Bates, Kenneth A Dodge, David M Fergusson, L John Horwood, Gregory S Pettit, and Lianne Woodward. ‘Does father absence
place daughters at special risk for early sexual activity and teenage pregnancy?’ Child Development, 74, No. 3 (May-June, 2003). 18 Wenk, Dee Ann,
Constance, L Hardesty, Carolyn S Morgan, and Sampson Lee Blair. ‘The influence of parental involvement on the well-being of sons and daughters.’ Journal
of Marriage and Family, 56, No. 1 (February, 1994). 19 McLanahan, S and L Bumpass. ‘Intergenerational consequences of family disruption.’ The American
Journal of Sociology, vol. 94, No. 1 (July, 1988). 20 Stern, Orly, Dean Peacock and Helen Alexander, eds. ‘Working with Men and Boys: Emerging strategies from across Africa to address Gender-based Violence and HIV/AIDS.’ Sonke Gender Justice Network and the Men Engage Network. 2009.
21 Instituto Promundo. Fatherhood and Caregiving. Program H, Institute Promundo, Brazil, 1999. 22 Uit het Plan Philippines ‘Country Programme Progress
Report’ and updated by Plan East Samar team. 2008.
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So, what about boys?
Een goed begin – onderwijs is de sleutel

PLAN

Als kinderen naar de kleuterschool gaan, is de kans groter dat ze later goed presteren op de basisschool.
En ook als het gaat om het promoten van gendergelijkheid is het goed zo vroeg mogelijk te beginnen: op
de kleuterschool dus. Hoe vroeger genderongelijkheid ter discussie wordt gesteld hoe groter de kans dat
traditionele rollenpatronen en seksestereotyperingen worden doorbroken. In Peru loopt bijvoorbeeld het
project ‘Iniciativa Papa’ waarin vaders worden betrokken bij de opvoeding. Door het project is de band
van vaders met hun kleine kinderen veel sterker geworden.23

Prinsessen en vrachtwagenchauffeurs –
een kleuterschool in El Salvador waar meisjes en jongens gelijk zijn
Samuel heeft een blauw schortje om en staat bij het fornuis bonen te koken. Hij doet erg zijn best en
schudt de pannen heen en weer zodat de bonen niet verbranden. Samuel is geen beroemde chef en ook –
nog – geen liefhebber van koken. Maar de kans dat hij óf chef wordt óf graag zal koken, is voor hem een
stuk groter dan voor zijn vader of zijn broers. Samuel is pas 4 en hij zit op een bijzondere kleuterschool in
Cabaňas in het noorden van El Salvador. Hij heeft geluk. Van alle kinderen van 0 tot 3 in El Salvador gaat
maar 1,8% naar de dagopvang en 57% van de kinderen van 4 tot 6 gaat naar een kleuterschool.25 Bovendien is de kleuterschool van Samuel niet zomaar een kleuterschool. Het is een van de 56 Salvadoriaanse

23 UNICEF. ‘Gender Achievements and Prospects in Education, Gap report Part One.’ New York: UNICEF, 2005. 24 Nikki van der Gaag, auteur, Girls’
Report 2011. 25 Ministry of Education. ‘National Policy on Integrated Growth and Development for Early Childhood.’ Page 24, 1ª. Edition in Plan
El Salvador’s Country Strategic Plan 2012-2016, 2010.
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kleuterscholen die met de kleuters werken aan gendergelijkheid. “We laten onze kleuters zien dat meisje of
jongen zijn niet betekent dat je per definitie vastzit in een rollenpatroon”, vertelt Beatriz De Paul Flores, adviseur van Plan op het gebied van gender en kindbescherming.
De ouders worden betrokken bij de activiteiten, zodat ze begrijpen wat de kleuterscholen proberen te doen.
Ze praten bijvoorbeeld over niet seksistisch taalgebruik en discussiëren over de manier waarop meisjes en
jongens geacht worden zich te gedragen en waarom dat eigenlijk zo is.
Het gendergelijkheidsprogramma op de kleuterscholen in Cabaňas roept bij ouders nauwelijks weerstand
op, vertelt Beatriz. Al is het gemakkelijker moeders ervan te overtuigen om naar de bijeenkomsten te komen
dan vaders.
Gendergelijkheid betekent natuurlijk niet dat meisjes en jongens hetzelfde zijn. Op de kleuterschool vinden
de jongetjes het nog steeds het leukste om te timmeren en te spelen dat ze bouwvakker zijn of vrachtwagenchauffeur. En de meeste meisjes trekken nog steeds graag prinsessenjurken aan. Waar het om gaat, is
dat de kinderen op de kleuterschool leren dat het niet raar is als een jongetje zich een keer wil verkleden of
een meisje met de vrachtauto wil spelen.

Onderwijs aan jongens is een belangrijke
factor bij het bereiken van gendergelijkheid.
Een onderzoek van het International Center
for Research on Women en Instituto Promundo in meerdere landen en op basis van
ruim 11.000 interviews toont aan dat jongens die middelbare school hebben gedaan
meer open staan voor gendergelijkheid.
De kans is kleiner dat zij gewelddadig zijn
tegen vrouwen en het is waarschijnlijk dat zij
uitgroeien tot betrokken vaders.26
Het UNGEI (United Nation’s Girls Education
Initiative) signaleert dat in Latijns-Amerika
en het Caraïbisch gebied nog veel werk
moet worden verzet om met name het
voortgezet onderwijs aantrekkelijk te maken
voor jongens. Want de samenleving betaalt
een hoge prijs voor het grote aantal slecht
opgeleide en analfabete jongens en mannen.
Barry Chevannes, hoogleraar sociale antropologie aan de Universiteit van de West Indies: “Ik denk dat geweld
en onverantwoord seksueel gedrag een stuk minder zouden voorkomen in onze samenleving als jongens beter
zijn opgeleid.” 27

PLAN

Leren om niet te slaan

26 Barker, Gary, Manuel Contreras, Brian Heilman, Ajay Singh, Ravi Verma, and Marcos Nascimento. ‘Evolving men: Initial results from the International
men and gender equality survey.’ International Center for Research on Women and Instituto Promundo, 2011. 27 UNICEF. Gender Achievements and
Prospects in Education, Gap report Part One. New York: UNICEF, 2005.

9

ExecutiveSummary_2011-NL.indd 9

08-09-11 16:39
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Recht uit hun hart28
In het klaslokaal zit een groep mannen in een kring op de kleine stoeltjes. De groep varieert van Wilman, de
jongste, tot Bienvenido, die zijn opa had kunnen zijn. Ze zijn samengekomen om te praten over het ‘masculinity
project’, een project van Plan in de Dominicaanse Republiek waaraan ze allemaal hebben meegedaan.
De mannen kennen elkaar niet, maar zitten al snel geanimeerd te praten. Ze zijn afwisselend enthousiast,
bedachtzaam, bezorgd en gedreven, maar hoe ze ook reageren, het is recht uit hun hart.
Cristobal, een oudere man in een rood shirt, vertelt dat hij betrokken is bij het project omdat hij als vader heel erg
geïnteresseerd is in de relatie tussen vaders en hun kinderen. Maar een andere belangrijke reden is zijn zorg over
het geweld in zijn dorp en het grote aantal tienerzwangerschappen.
Patricio beaamt dat: “Ik zie elke dag hoe vrouwen lijden onder geweld. Vaak is dat geweld met woorden, maar
dat is ook geweld. En ik zie meisjes die zwanger raken omdat ze thuis worden misbruikt, door hun vader of hun
broer of hun stiefvader.”
De mannen in de groep zien allemaal dat het geweld tegen vrouwen toeneemt. En dat klopt. In de Dominicaanse
hoofdstad Santo Domingo is huiselijk geweld de meest voorkomende overtreding met 15.000 meldingen in de
afgelopen twee jaar.29
De mannen zijn ervan overtuigd dat dit ook komt omdat steeds meer vrouwen in opstand komen tegen uitwassen van het machogedrag, dat sinds mensenheugenis deel uitmaakt van de cultuur van de Dominicaanse
Republiek. “Vrouwen komen steeds vaker op voor hun rechten, maar veel mannen weten helemaal niet wat die
rechten zijn”, legt Manuel uit. “Dus als vrouwen hun rechten opeisen, worden mannen kwaad. Mannen moeten
leren hoe ze hun manier van denken kunnen veranderen.”
De mannen in het schoollokaal geloven allemaal in de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, maar weten
niet altijd hoe ze dat in de praktijk moeten brengen. Wat ze wel weten, is dat er iets moet veranderen en dat
dat alleen maar kan als mannen worden betrokken. Want in de Dominicaanse samenleving hebben mannen de
macht en zijn het vooral mannen die zich schuldig maken aan geweld.
Manuel vindt het daarom belangrijk dat mannen regelmatig bij elkaar komen en samen praten en vindt dat
vrouwen dat ook moeten doen. “Maar”, zegt Freddy, “mannen en vrouwen moeten ook samen aan verandering
werken.“ Rudio knikt: “Want dan kan de familie een team worden.”

28 Nikki van der Gaag, auteur, Girls’ Report 2011. 29 Jackman, Daniel. ‘Dominican Republic: Shocking Level of Domestic Violence.’ Latin American Bureau.
24 November 2010.
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Conclusies en aanbevelingen:
“Gelijkheid maakt me gelukkig”
‘Gelijkheid maakt me gelukkig. Ik kan een betere vriend zijn en mooiere vriendschappen hebben met
jongens en met meisjes. En onze gesprekken zijn beter’.
Luis, 21 jaar, El Salvador30

PLAN

Mannen die opkomen voor gendergelijkheid krijgen bijna altijd te maken met grote
weerstand. Hun pleidooi druist immers in tegen
de heersende waarden en normen. Bovendien
hebben zij niet de jaren van ervaring die vrouwen
inmiddels hebben in de strijd voor vrouwenrechten. Mannen die zich inzetten voor gelijkheid
kunnen voorlopig vooral rekenen op spot en
woede, van hun seksegenoten, maar vaak ook
van vrouwen.

En toch zijn steeds meer mannen bereid de
strijd aan te gaan, omdat ze zich realiseren
dat ook zij slechter af zijn als gevolg van rigide
sekserollen. Grotere gelijkheid en gedeelde
macht is bevrijdend en geen aanslag op mannelijkheid, in tegendeel.
Die gedachte is niet nieuw. In samenlevingen over de hele wereld hebben mannen in
het verleden al gestemd voor wetgeving die
vrouwen meer rechten geeft, zoals vrouwenstemrecht. Zonder de inzet van de toenmalige
politici was dat niet mogelijk geweest. Maar
het bewerkstelligen van grotere gelijkheid is
niet alleen een kwestie van wetgeving. Zelfs in
samenlevingen waar mannen en vrouwen voor
de wet gelijk zijn, blijft ongelijkheid in stand
door waarden, normen en gedrag. Gedragsverandering – in persoonlijke relaties, de familie, de gemeenschap, de staat - is nodig om gendergelijkheid
te realiseren. En juist gedragsverandering is het moeilijkste wat er is.
Maar het moet wel gebeuren. In dit onderzoek is aangetoond dat de prijs die jongens en meisjes betalen
voor de bestaande ongelijkheid te hoog is. En die prijs blijven ze betalen als de knop niet omgaat. Plan
geeft een aantal aanbevelingen om de gedragsverandering op verschillende niveaus te stimuleren en een
actieplan om een momentum te creëren op weg naar grotere gelijkheid.

30 Interview with the auteur, 2011.
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So, what about boys?

Real Choices, Real Lives
update 2011 van Plan’s cohortonderzoek
In alle ‘Because I am a Girl – The State of the World’s Girls’-rapporten van Plan is ook een jaarlijkse
update opgenomen van het Plan-cohort onderzoek ‘Real Choices, Real Lives’.
Deze cohortstudie loopt in verschillende landen en onderzoekt het leven van meisjes van hun geboorte
in 2006 tot hun negende jaar.
Het onderzoek volgt 142 meisjes in negen verschillende landen door middel van onder meer diepte-interviews. Dit jaar zijn er 115 meisjes gevolgd. Dit is minder dan de aanvankelijke 142, omdat een deel van de
deelnemende families is verhuisd en zes meisjes die aan het onderzoek meededen helaas zijn overleden.
Emilienne uit Benin, Fridos ld uit Togo, Mary Joy T uit de Filipijnen zijn alledrie overleden door een ongeluk. Resty uit Uganda is overleden aan malaria en Chimene uit Benin aan een onbekende ziekte.
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De meisjes die deelnemen aan het onderzoek vieren dit jaar hun vijfde verjaardag.
De meeste van hen gaan of naar de kleuterschool of zitten al in groep 3.
Hun ouders zijn trots op hun prestaties en vooruitgang. Uit de reactie van sommige ouders blijkt ook dat
zij begrijpen hoe belangrijk de overgang is van de kleuterschool naar het naar basisonderwijs en welke
bouwstenen daarvoor nodig zijn, zoals vermogen om te leren en sociale vaardigheden. De moeder van
Huguette uit Benin vertelt dat Huguettes verlegenheid helemaal verdwenen is sinds ze naar school gaat.
Ze zingt, reciteert gedichtjes, danst en ze leert lezen.
De moeder van Airesh uit de Filipijnen vertelt: “Mijn dochter kan nu schrijven en kan kleuren benoemen.
Als ze thuis komt vertelt ze honderduit over wat er op school is gebeurd. Haar vader en ik moeten vaak
om haar lachen, want als ze vertelt, voert ze er hele toneelstukjes bij op.”
Van een aantal andere meisjes ziet de schooltoekomst er een stuk somberder uit. Ze zijn namelijk ziek. In
Togo gaat Fridos daardoor vaak niet naar school. Reaksa uit Cambodja staat wegens ziekte niet op school
ingeschreven en heeft zo een jaar verloren.
Veel ouders zijn bezorgd over de kwaliteit van het onderwijs van hun kinderen. Zij maken zich zorgen
over kinderen die blijven zitten, het gebrek aan adequate onderwijzers en de omvang van de klassen. Ze
zouden hun dochters graag naar een andere school willen sturen, als ze zich dat konden permitteren.
In Uganda zitten de broertjes en zusjes van Juliet in klassen met meer dan 200 leerlingen. Juliets ouders
aarzelen om haar naar dezelfde school te sturen, maar het is de enige school in de buurt, dus eigenlijk
hebben ze geen keus.
In de update van ‘Real Choices, Real Lives’ kijkt Plan dit jaar specifiek naar het gezin waarin de onderzochte meisjes opgroeien en hoe daar tegen gendergelijkheid wordt aangekeken. In dit verband hield Plan
diepte-interviews met de vaders en in een paar gevallen met ooms en grootvaders.

Hoofd van het huishouden: bescherming en brood op de plank
Uit het onderzoek blijkt, dat de vaders zichzelf vooral zien als beschermers en beslissers en als degene die
zorgt voor brood op de plank. Vaders nemen de besluiten en hebben het gezag. De geïnterviewde vaders
beschreven de houding van hun vrouwen met woorden als ‘respectvol’, ‘onschuldig’, ‘gehoorzaam’ en
‘beleefd’ en benadrukten daarmee de ondergeschikte rol van vrouwen in hun gezin.
De vader van Consolata’s uit Benin legt uit dat hij over het algemeen de beslissingen neemt in het gezin
omdat dit nu eenmaal zo hoort in Benin. De vader van de Braziliaanse Kevyllen vertelt dat hij en zijn
vrouw samen de beslissingen nemen. Maar hij heeft het laatste woord. En daar zijn bijna alle geïnterviewde vaders het mee eens.

“De meest strenge persoon was mijn vader”
De interviews met de vaders maakt duidelijk, dat het geweld dat deel uitmaakte van hun eigen opvoeding
hun beeld van mannelijkheid heeft gevormd. Zij zijn in hun jeugd bijna allemaal geslagen en ze vinden het
daardoor vanzelfsprekend dat een getrouwde man zijn vrouw onder de duim houdt en zijn kinderen straft.
Veel vaders vertellen dat geweld een belangrijke rol speelde in de relatie van hun ouders en dat ze zich uit
hun jeugd vooral de ruzies en de klappen herinneren.
“De meest strenge persoon was mijn vader”, vertelt de vader van Huguette uit Benin. “Hij sloeg ons vaak.”
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De meest ondervraagde vaders leden onder dit haast routineuze mannelijke geweld uit hun jeugd. Een
aantal van hen zocht daarom naar mannelijke rolmodellen die hen een andere kijk op de wereld konden
geven. De vader van de Beninse Eloise keek bijvoorbeeld enorm op tegen een leerkracht die zijn leerlingen niet sloeg: “Meneer Gnonhouse was geduldig en nam de tijd om ons dingen uit te leggen. Hij
gebruikte nooit de stok.”
Het cohortonderzoek 2011 en de interviews met de vaders laten een wereld zien waarin de rollen van
meisjes en jongens in het gezin nog steeds duidelijk zijn gedefinieerd. Het bevestigt bovendien de bevindingen van Plan, dat de rol van de vader als beslisser cruciaal is voor meisjes en jongens. Als de vader als
het hoofd van het gezin niet gelooft in gendergelijkheid, is het voor de kinderen – meisjes en jongens –
bijna onmogelijk te ontsnappen uit het keurslijf van traditionele sekserollen.

“De wereld verandert en binnenkort zal iedereen begrijpen
dat we jongens en meisjes als gelijke moeten behandelen.’”
Sulgence, vader van Charnel uit Benin

Sulgence heeft gelijk, er is een verandering gaande. Natuurlijk brengt dit ook weerstand met zich mee
en een botsing tussen generaties en tussen mannen en vrouwen. Maar dat neemt niet weg dat steeds
meer families het belang zien van onderwijs voor meisjes. En in steeds meer families is de ongelijkheid van
meisjes en jongens niet meer vanzelfsprekend en wordt de vraag gesteld waarom zij verschillend behandeld zouden moeten worden. Steeds meer mensen realiseren zich dat de discriminatie van meisjes niet
alleen slecht is voor meisjes, maar ook voor jongens en bovendien het succes van hun familie en community in de weg staat. Iedereen heeft te winnen bij gendergelijkheid, ook omdat het een nieuwe, positieve
dimensie brengt in relaties met partners, vrienden en kinderen. De vader van Doreen uit de Filipijnen realiseert zich hoeveel hij heeft gemist van het gezinsleven en de eerste jaren van zijn dochtertje: “Ik hoop
dat mijn kinderen zich later vooral de goede dingen herinneren die ik voor ze heb gedaan… Dat hun papa
altijd laat thuis kwam omdat hij aan het werk was, voor hen.”
14
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Een actieplan in acht punten:
onderwijs, campagne, wetgeving
Onderwijs
1. Begin jong – al op peuter- en kleuterscholen kan gewerkt worden aan grotere gelijkheid van meisjes
en jongens, met de kinderen en met de ouders.

2. Pas lesmateriaal aan. Schrap onderdelen die ongelijkheid en seksestererotypering in de hand werken
en benadruk juist de gelijkwaardigheid van jongens en meisjes en mannen en vrouwen.

3. Stimuleer de deelname van meisje en jongens bij de verbetering van sekseducatie.
4. Zorg dat scholen veilig zijn voor meisjes en jongens.

Campagnes
5. Organiseer campagnes tegen seksediscriminatie en betrek daarbij mannen en jongens.
Wetgeving
6. Zorg voor wetgeving die mannen en vrouwen gelijke rechten en plichten geeft bij de opvoeding van
hun kinderen.

7. Zorg voor wetgeving die geweld tegen vrouwen en meisjes aan de kaak stelt.
8. Zorg voor wetgeving die meisejs en jongens en mannen en vrouwen gelijke rechten en kansen geeft.

Succesverhaal: Programma H
Programma H, dat onder andere in Brazilië en India wordt uitgevoerd, helpt jonge mannen van 15 tot 24
in een veilige omgeving na te denken over traditionele rollenpatronen en bestaande waarden en normen
over mannelijkheid.
Programma H maakt gendergelijkheid ‘cool’ voor jonge mannen en gebruikt daarbij campagnes, educatief materiaal dat gericht is op jongeren en een nieuwe evaluatiemethode.
De jonge mannen die hebben meegedaan, zijn allemaal enthousiast over het programma en vertellen dat
ze erdoor zijn veranderd. Positieve veranderingen zijn bijvoorbeeld toegenomen condoomgebruik, betere
relaties met vriendinnen, grotere bereidheid mee te helpen in het huishouden en een afname van seksuele
intimidatie en geweld tegen vrouwen. Vriendinnen van de deelnemende mannen vertellen dat de relatie
met hun man of vriend een stuk beter is geworden.31
In India daalde onder de deelnemers de rechtvaardiging van geweld tegen vrouwen van 25% naar 18%.
Onder deelnemende mannen in Brazilië nam de overtuiging toe dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn,
van 48% naar 68%.32

31 Barker, Gary, Nascimento, Marcos, Ricardo, Christine and Segundo, Marcio. ‘The individual and the political: Promundo’s evolving approaches in
engaging young men in transforming masculinities.’ Paper presented at Politicising Masculinities: Beyond the Personal – An international symposium linking
lessons from HIV, sexuality and reproductive health with other areas for rethinking AIDS, gender and development, Dakar, Senegal, 15-18 October, 2007.
32 Ricardo, Christine, Nascimento, Marcos, Fonseca, Vanessa and Segundo, Marcio. ‘Program H and Program M: Engaging Young Men and Empowering
Young Women to Promote Gender Equality and Health.’ Washington, DC: Pan American Health Organization, Instituto Promundo, 2010.
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So, what about boys?

Kinderrechtenorganisatie Plan
Plan in Nederland is lid van Plan International, een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, godsdienstige of commerciële doelstellingen. Plan werkt sinds 1937 in vaak
complexe omstandigheden aan blijvende verbeteringen in de levenssituatie van kinderen en hun familie in
ontwikkelingslanden. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 49 landen in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen en betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. Plan stelt hierbij de rechten en kansen van meisjes
voorop.
Het hele rapport ‘Because I am a Girl- the state of the world’s girls 2011- So, what about boys’ is te
downloaden op www.plannederland.nl/rapport
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