
ALLEMAAL 
GELIJK,  
OF NIET?
48 jongeren uit 4 continenten  
over gendergelijkheid



“ Het is moeilijk om de mentaliteit 
en gewoonten van anderen te 
veranderen. Je moet bij jezelf 
beginnen. ”Phyal, 19 jaar, jonge reporter, Plan International Cambodja 

Plan International België creëerde de 
fototentoonstelling “ Allemaal gelijk, of niet? ” in het 
kader van haar campagne “ Unlock the power of 
girls ”. De expo informeert en sensibiliseert mensen 
– in het bijzonder jongeren – over gender- 
(on)gelijkheid wereldwijd. 

Plan International België werkte samen met Plan 
International Benin, Cambodja en Ecuador, Action 
Média Jeunes (Namen), StampMedia (Antwerpen) 
en fotograaf François Struzik. 

 

Foto's: © Plan International | F. Struzik - simply human



Voor en door  
jongeren
“ Wat jongens kunnen,  

dat kunnen meisjes toch ook? ”Martine, 16 ans, Bénin 

Meisjes willen net als jongens naar school gaan en 
aan een job geraken, verandering brengen in hun 
samenleving, zelf beslissen over hun leven en hun 
lichaam, en zich ontplooien, vrij van geweld. 

Toch worden de kansen van meisjes wereldwijd 
ingeperkt door stereotypen, vooroordelen en 
discriminatie. 

Voor de expo Allemaal gelijk, of niet?, in het kader 
van de campagne Unlock The Power of Girls, stuurde 
Plan International België tien jonge reporters op 
pad om getuigenissen te verzamelen van meisjes 
en jongens in België, Benin, Cambodja en Ecuador. 
Voor de lens van fotograaf François Struzik kregen 

ze allemaal dezelfde vragen: Voel je je gelukkig als 
meisje? Voel je je gelukkig als jongen? Denk je dat 
het anders zou zijn mocht je van het andere geslacht 
zijn? Zo ja, vind je dat rechtvaardig? Wat zou je willen 
veranderen?

De jongeren zijn duidelijk: seksisme is de wereld nog 
niet uit. Maar uit hun blikken en woorden blijkt dat ze 
verandering willen. Ze zijn vastberaden om mee te 
werken aan meer gendergelijkheid. Aan een wereld 
waarin alle kinderen en jongeren gelijke kansen 
krijgen om zich hun toekomst voor te stellen en uit te 
tekenen.



“ Sommige jongens denken 
dat meisjes zwak zijn, dat 
ze geen cement kunnen 
dragen of beslissingen 
nemen. Onzin! Ze vinden 
ons minderwaardig, ondanks 
alles wat we doen. Ik wou 
dat jongens beseften dat 
we alles kunnen wat zij 
kunnen. ”Nary, 14 jaar, Cambodja 



WAAROM  
MEISJES? 

Meisjes en vrouwen maken de helft van de 
wereldbevolking uit. Als we zorgen dat zij zich ten volle 
kunnen ontplooien, dan daalt de armoede en verbetert 
het milieu. Kinderen worden ook gezonder, gaan langer 
naar school en groeien vaker in een beschermde 
omgeving op. 

Iedereen wint erbij. 

De situatie verschilt van land tot land. Voor 
de VN-landen is gelijkheid tussen meisjes en 
jongens een universele doelstelling1 geworden. In 
België zijn we vooruitgang aan het boeken. Maar 
gendergelijkheid voor alle meisjes, overal ter wereld, 
is nog lang geen feit.

1 Gelijkheid tussen meisjes en jongens is een basisrecht en een 
voorwaarde voor een vredevolle, welvarende en duurzame wereld 
(SDG 5).

En de jongens? 
Gendergelijkheid is voor jongens even belangrijk als 
voor meisjes. Ze worden minder gediscrimineerd, 
maar ook zij worden geconfronteerd met stereotypen 
en vooroordelen. We nemen ze dus mee aan 
boord. Omdat ze er zelf bij winnen, maar ook 
omdat hun engagement cruciaal is om tot gelijkere 
machtsverhoudingen te komen.
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HOE GEVEN WE MEISJES GELIJKE KANSEN?
Plan International wil miljoenen meisjes van over 
de hele wereld de kans geven om te leren, leiden, 
beslissen en zich te ontplooien. 

Leren

Leiden

beslissen

ontplooien
zich

Alle meisjes hebben recht op een 
kwaliteitsvolle opleiding en een goede 
job.

Plan International investeert in kleuter-, 
basis- en secundair onderwijs dat 
meisjes en jongens gelijk behandelt, 
in beroepsopleidingen, in spaar- en 
leengroepen en in tijdelijke scholen in 
noodsituaties.

Meisjes moeten participeren aan sociale 
en politieke veranderingen die voor hen 
belangrijk zijn.

Plan International leert jongeren – en 
meisjes in het bijzonder – dat ze rechten 
hebben en hoe ze die kunnen verdedigen 
tegenover beleidsmakers. Doel: wetten en 
budgetten voor meer gendergelijkheid. 

Alle meisjes moeten kunnen beslissen 
over hun eigen leven en lichaam. Ze 
moeten beschermd worden tegen 
genitale verminking, kindhuwelijken en 
tienerzwangerschappen. 

Plan International investeert in 
seksuele opvoeding voor meisjes en 
voor jongens, strijdt tegen genitale 
verminking en kindhuwelijken en zorgt 
voor gezondheidsdiensten op maat van 
jongeren, tienermoeders en hun baby’s.

Meisjes moeten zich van jongs af aan 
kunnen ontplooien en opgroeien zonder 
angst, discriminatie en geweld. 

Plan International moedigt ouders, 
gemeenschappen en overheden aan om 
meisjes gelijke kansen te geven, om op te 
treden tegen elke vorm van misbruik en 
geweld en om in noodsituaties te zorgen 
voor een veilige speel- en leefomgeving.





“ Wat jongens kunnen, dat kunnen 
meisjes toch ook? We hebben dezelfde 
rechten en verplichtingen. Ik wil mijn 
diploma’s halen en één van de beste 
voetbalspeelsters van de wereld 
worden! ”Martine, 16 jaar, Benin 

In Benin gaat 
minder dan de helft 
van alle meisjes naar 
de middelbare school. 
Bij jongens is dat twee 
derde. Meisjes maken 
er drie keer minder kans 
om hogere studies te 
volgen dan jongens.

Leren





Samen met onze lokale partners, de Beninse ngo 
CBDIBA en FEE-développement, versterken we de 
onafhankelijkheid van meisjes in de regio Atacora. 
We doen dit via spaargroepen, microkredieten en 
voetbal. We brengen meisjes kennis en vaardigheden 
bij om te vermijden dat ze zwanger worden of worden 
uitgehuwelijkt. In de departementen Atlantique en 
Littoral werken we samen met CBO-EPT en l’IFMA 
om kinderen die normaal geen toegang hebben 
tot onderwijs of die een beperking hebben, op de 
schoolbanken te krijgen.

“ Bij ons zijn mannen en vrouwen 
niet gelijk. Een meisje naar 
school sturen? Mijn ouders 
zeggen dat dat weggesmeten 
geld is. Ikzelf ben voor gelijkheid. 
Maar ik ben er trots op dat ik een 
jongen ben. ”Enock, 21 jaar, Benin

Wat doet  
Plan International België  
in Benin?





België heeft nog nooit 
een vrouwelijke eerste 
minister gehad. Van de 
79 beursgenoteerde 
Belgische bedrijven 
hebben er slechts 7 een 
vrouwelijke CEO.

Leiden

“ Seksisme blijft een enorm probleem op 
de universiteit. De beeldvorming op 
affiches, feestjes, ... Wie de kwestie 
aankaart, krijgt vaak negatieve 
reacties en zwijgt dan maar om erger 
te voorkomen. Ikzelf hou er nogal van 
om me uit te spreken. Het geeft me 
voldoening om mensen te overtuigen. ”Eva, 20 jaar, België 
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Wat doet Plan 
International  
in België?
Ook in België werkt Plan International aan meer 
gelijkheid tussen meisjes en jongens.

Via campagnes en acties streven we naar 
verandering op maatschappelijk en politiek vlak. Dat 
doen we samen met jongeren, andere organisaties, 
media, beleidsmakers en onze achterban. 

We zetten kinderrechten en gelijkheid voor meisjes 
hoog op de agenda van scholen, ontwikkelen 
lespakketten en publiceren studies en peilingen. Om 
onze programma’s te financieren, doen we in België 
ook aan fondsenwerving. 

Elk jaar op 11 oktober, Wereldmeisjesdag, 
organiseren we Girls Takeover-acties: meisjes 
nemen de plaats in van mannelijke sleutelfiguren in 

de politiek, media, sport-, bedrijfs- en academische 
wereld. Daarmee vestigen ze de aandacht op het feit 
dat meisjes en vrouwen wereldwijd nog steeds niet 
dezelfde status hebben als jongens en mannen. Met 
de actie willen ze ook tonen dat meisjes nochtans 
evenveel in hun mars hebben als jongens en mensen 
oproepen om meisjes en jongens van jongs af aan 
gelijker te behandelen. 

“Het beeld van vrouwen in de 
hiphopscene is nog vaak stereotiep. 
In videoclips en op Instagram 
bijvoorbeeld. Het is een makkelijke 
manier om muziek te verkopen. 
Maar ook mannen worden 
gediscrimineerd. Bij scheidingen 
krijgen ze minder vaak recht op de 
kinderen. Gelijkheid is een kwestie 
van evenwicht. ”Lars, 18 jaar, België



Mayada, 22 jaar, België. Studente Arabistiek 
en Islamkunde. Schrijft voor de website 
MVSLIM. Haar droom? Kansarme meisjes 
helpen om voor zichzelf op te komen.

Ik ben een Belgisch-Syrische. Het is niet altijd eenvoudig 
om twee verschillende visies op de vrouw met elkaar 
te rijmen. Het zit ‘m in kleine dingen: ’s avonds laat weg 
blijven, je eigen partner kiezen, beslissen met wie je gaat 
trouwen. 

Ik zie veel onrecht en seksisme rondom mij. Maar 
dit is 2017. Hoog tijd om de klassieke jongens- en 
meisjesrollen te dumpen. Dat vergt een hoop energie en 
ik zie te veel meisjes opgeven. Ze zeggen: “We zullen 
uiteindelijk toch moeten trouwen, dus waarom dan verder 
studeren?” Ik ben ervan overtuigd dat er verandering 
komt, ook al gaat het tergend traag. Dankzij sociale 
media en feministische sites hebben meisjes nu veel 
meer toegang tot informatie. Ze beseffen dat wat hun 
ouders vertellen niet de enige waarheid is. 

Ik droom ervan om iets te veranderen in de wereld. Ik wil 
vooral meisjes en vrouwen in de laagste sociale klassen 
bereiken. Het zijn zij die nooit gehoord worden, en die dit 
het hardst nodig hebben.

“ Mijn leven draait om gelijkheid 
tussen man en vrouw. ” 



Julio, 18 jaar. Ondervoorzitter van de 
jongerenclub van Plan International 
Ecuador in Rio Bravo. Zijn droom? Artiest 
worden.

Ik geef toe dat het mijn zussen zijn die thuis mijn 
moeder helpen, en niet mijn broers en ik. Al help ik 
af en toe de vloer te vegen, en dat is iets wat niet 
elke man doet. Anders zeggen ze dat je geen varon, 
geen echte man, bent. In mijn dorp zie je meisjes 
haast nooit buiten. “We moeten hen beschermen 
tegen gevaar,” luidt het, maar dat is volgens mij een 
excuus om de vrijheid van meisjes in te perken. Die 
mentaliteit wil ik graag helpen te veranderen. 

Ik bewonder mijn moeder. Haar kracht moedigt mij 
aan en inspireert me. Van haar kreeg ik de liefde 
voor kunst mee. We hebben het thuis niet breed, 
maar los daarvan is er geen enkele barrière die me 
tegenhoudt om mijn dromen waar te maken. 

Samen met Plan International startten we een 
jongerenclub in de wijk. We praten over relaties: 
hebben we niet te vroeg seks, letten we erop dat 
jonge meisjes niet zwanger worden en stoppen 
met school, … heel gevoelige thema’s in onze 
machomaatschappij. We worden niet overal met open 
armen ontvangen, maar we zetten door!

“ De kracht van mijn moeder 
inspireert me. ” 





In Ecuador  
wordt één meisje op zes 
moeder voor de leeftijd 
van 19 jaar. Eén meisje 
op vijf trouwt op haar 
18de.

beslissen

“ Ik ben 3 maanden zwanger. Dat heeft 
god zo gewild. Ik besliste zelf om te 
trouwen. Ik was gelukkig bij mijn ouders 
en ben dat ook met mijn man, ook al 
kan ik nu niet veel kanten meer op. ”Jenifer, 14 jaar, Ecuador 





Wat doet  
Plan International België  
in Ecuador?

“ Later wil ik graag een zoon 
en daarna een dochter. Grote 
broer zal zijn zus beschermen. 
Meisjes moeten voorzichtig zijn, 
want overal loert gevaar. Ze 
kunnen mannen met slechte 
bedoelingen ontmoeten en 
zwanger worden. Dan zit de hele 
familie in de problemen. ”Edison, 19 jaar, Ecuador 

Samen met de lokale overheid doorbreken we 
taboes rond seksualiteit in de provincie Manabi. We 
maken tienerzwangerschappen en kindhuwelijken 
bespreekbaar en stellen discriminerende 
opvattingen die daartoe leiden in vraag. We richten 
jongerengroepen op en versterken het zelfvertrouwen 
van de leden, terwijl we ouders en gezinnen in het 
debat betrekken. We zorgen voor een betere toegang 
tot gezondheidszorg en familieplanning, op maat van 
jongeren.





In Cambodja krijgt 
één tienermeisje op vijf te 
maken met geweld. Eén op 
7 vrouwen gaat ervan uit dat 
ze de ogen zou sluiten voor 
geweld als dit het gezin kan 
samenhouden.

ontplooien
zich

“ Meisjes en jongens zijn gelijk. Behalve 
dat wij thuis alle taken doen en dat we 
voor onze ouders zorgen. Wij, meisjes, 
kunnen bijna alles wat jongens ook 
doen. Op school kunnen we net zo hard 
studeren als zij. ”Ratana, 15 jaar, Cambodja 





Wat deed  
Plan International België  
in Cambodja?

“ Wij, jongens, kennen niks van 
kinderen opvoeden of in de 
potten roeren. Maar wij zijn 
sterker en kunnen gaan studeren, 
ver weg van huis. Meisjes niet, 
want hun ouders vrezen dat ze 
misbruikt zullen worden en dat 
de familie scheef bekeken zal 
worden. ”Ramich, 17 jaar, Cambodja

Samen met onze lokale partnerorganisatie Krousar 
Yoeung en met de overheid hebben we gezorgd voor 
kinderopvang in de provincie Ratanakiri. Kinderen 
van etnische minderheden kregen zo van jongs af 
aan al minder traditionele man-vrouwrollen te zien. 
We betrokken de ouders – ook de papa’s die zich 
tot nu toe weinig inlieten met de opvoeding van 
de allerkleinsten – en gaven vormingen aan de 
begeleiders. Vandaag werken we samen met het 
lokaal bestuur om het belang van gelijkheid voor en 
bescherming van meisjes te promoten.



“ Meisjes moeten erop aandringen dat 
ze naar school willen. En daar mogen 
ze zich niet laten manipuleren door 
leerkrachten of jongens die hen willen 
verleiden. ”Adeline uit Benin, 18 jaar, droomt ervan om rechter 
te worden.

“ Jongens die naar school zijn geweest, 
geloven wel in gelijkheid... of dat zeggen 
ze toch [lacht]. Meisjes voelen zich te 
verlegen om er iets over te zeggen. Ze 
vragen zich af of het ooit zal veranderen, 
dat mannen alles bepalen… ”Thomas uit Benin, 18 jaar, wil professioneel 
scheidsrechter worden.

JONGE REPORTERS LATEN VAN ZICH HOREN
De expo “ Allemaal gelijk, of niet? ” kwam tot stand dankzij tien jonge 
reporters uit vier continenten. Ze namen interviews af van leeftijdsgenoten uit 
hun omgeving en gaven hen daarmee een stem. De tentoonstelling geeft een 
selectie van de verzamelde getuigenissen weer.

Na de gesprekken met leeftijdsgenoten  
interviewden de jonge reporters ook elkaar.

“ Wij, meisjes zijn geneigd om onszelf 
te onderschatten. Wij studeren voor 
verpleegster en de jongens voor 
ingenieur! We moeten opkomen voor 
onszelf en neen durven te zeggen! ”Marie uit Namen, 17 jaar, bij Action Média Jeunes, 
droomt ervan om haar eindelijk gevonden evenwicht 
te behouden.

“Het interview met het meisje dat 
wordt lastiggevallen op school heeft 
indruk nagelaten. Jongens moeten 
hun mentaliteit veranderen, ze moeten 
ophouden zichzelf meerderwaardig te 
voelen en meisjes met rust laten. ”Yanis uit Namen, 16 jaar, bij Action Média Jeunes, 
wil journalist worden. 



“ Mijn visie op gender is behoorlijk 
ruim. Er is nog een lange weg te gaan 
vooraleer mensen zullen beoordeeld 
worden om hun kwaliteiten in de plaats 
van om hun geslacht. ”Hanne uit Antwerpen, 16 jaar, bij StampMedia, droomt 
ervan om theatermaker te worden. 

“ Ik vond altijd dat het hele debat over 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
seksuele identiteit wat overdreven was in 
België. Ik vroeg aan alle jongeren of ze 
denken dat de volgende generatie het 
beter zal doen dan onze ouders. Stuk 
voor stuk zeiden ze ja! ”Armin uit Antwerpen, 17 jaar, bij StampMedia, wil 
later iets artistieks gaan doen.

“ Onophoudelijke seksistische 
opmerkingen zorgen ervoor dat meisjes 
hun projecten en dromen laten varen. We 
praten steeds meer over gelijkheid, maar 
we passen het duidelijk nog niet toe. Ik 
geloof toch dat ik als jongen gelukkiger 
zou zijn, met een pak meer vrijheid… ”Nathaly uit Ecuador, 18 jaar, wil werken in de 
communicatiesector.

“ Dankzij Plan praten we gemakkelijker 
over seksualiteit en de rechten van 
meisjes en jongens. We behandelen 
voetballende meisjes minder als 
‘machonas’ [halve jongens]. ”Nestor uit Ecuador, 17 jaar, droomt ervan om 
ingenieur te worden.

“ Het erge aan de zaak? Dat meisjes hun 
lot accepteren. Ze mogen het dorp niet 
verlaten uit angst voor misbruik. En ze 
aanvaarden dat allemaal. We moeten hen 
tonen dat we best voor onszelf kunnen 
zorgen buiten het dorp, zonder toezicht. 
En dat zal ons lukken! ”Phyal, 19 jaar, wil leerkracht worden. Cambodja.

“ We leven in een eerder afgelegen 
gebied. Dat verklaart wel een aantal 
zaken. Mensen zijn onvoldoende 
geïnformeerd. Ik wil mijn kennis absoluut 
delen. Vooral met onze ouders en met de 
ouderen. ”Chanral uit Cambodja, 19 jaar, wil lesgeven op een 
middelbare school.



FRANÇOIS 
STRUZIK,  
FOTOGRAAF
“ De jonge reporters waren onmisbaar 
om een gesprek aan te knopen met de 
geïnterviewde kinderen en jongeren. Ze 
maakten echt deel uit van het project. Ik 
zag erop toe dat ze allen hun journalistieke 
vaardigheden verder konden ontwikkelen. 
Ze hebben heel veel vragen gesteld over het 
thema, de belichting, de plaats van  
fotografie, … Ik heb ze zien evolueren en hoop 
dat deze vaardigheden hen ten goede komen 
in hun werk en hun leven: dat ze de tijd nemen 
om rondom zich te kijken, zich veel vragen 
te stellen en de dingen vanuit een andere 
invalshoek te bekijken… ” 



François STRUZIK is 
geboren in 1974 en woont in 
België.

Zijn eerste reportage 
“ Stocznia Gdanska ” is gewijd 
aan de werknemers van de 

scheepswerf van Gdansk en leidde tot een reeks 
getiteld “ HavendoK ” over de dokwerkers van Calais, 
Antwerpen en Istanboel. 

Voor zijn foto’s reist hij de wereld rond. Hij 
documenteert de rechten van vrouwen en 
kinderen en thema’s zoals toegang tot water en 
gezondheidszorg. Hij legt de acties van ngo’s 
en internationale humanitaire actoren (ECHO, 
UNICEF, WFP, SOS Faim, Terre des hommes, 
Damiaanactie,…) vast in beelden. 

Zijn persoonlijke werk over het soefisme in de 
moslimwereld brengt hem van Marokko naar 
Kashmir, via Turkije, Kosovo, Indië, Pakistan, 

Syrië en België. Problemen rond migratie liggen 
hem na aan het hart. Daarom fotografeert hij 
regelmatig migranten, tijdens hun reis en in 
vluchtelingenkampen. 

Hij heeft altijd met kinderen en jongeren gewerkt, in 
de eerste plaats binnen de scouts. Zijn huidige werk 
over genderstereotypen bij jongeren heeft voor hem 
een politieke dimensie: de mogelijkheid voor iedereen 
om zichzelf ten volle te ontplooien, zonder zich te 
laten beperken door stereotypen en vooroordelen. 
Het is ook een persoonlijke kwestie. Hij is vader 
van een jong meisje dat zich heel bewust is van de 
onzichtbare obstakels waartegen ze moet opboksen. 
En hij maakte de keuze om meerdere jaren thuis te 
blijven om voor de kinderen te zorgen. 

Een overzicht van het werk van François 
STRUZIK is te vinden via www.simplyhuman.be.





SAMEN  
VOOR MEISJES!

“ Dezelfde kansen krijgen, dat is 
gelijkheid. Bij ons moeten meisjes 
daarvoor vechten. Het zou leuk 
zijn als de jongens aan onze kant 
stonden. Want gelijkheid is goed 
voor iedereen. ”

Net als de achttienjarige Savidera uit Benin, zijn heel 
wat meisjes wereldwijd vastbesloten om te strijden 
tegen de stereotypen, vooroordelen en discriminatie 
die hun doen en laten beperken.

Ze willen op dezelfde manier grootgebracht worden 
als jongens en van jongs af aan dezelfde kansen 
krijgen. Daar hebben ze uiteraard recht op. Plan 
International doet er alles aan om samen met hen 
en vele anderen verandering te brengen. Sinds 1983 
helpen we kinderen en jongeren om zelfstandiger in 
het leven te staan. We geven hen de mogelijkheid 
hun toekomst te veranderen.

We geven meisjes dezelfde kansen als jongens. 
Want een rechtvaardige wereld staat of valt met het 
respecteren van hun rechten.

Zo wint iedereen.

#UnlockThePowerOfGirls



Oktober 2017 | V.U.: Plan International 
België vzw, Régine Debrabandere, 
Ravensteingalerij 3 B 5, 1000 Brussel 
Gedrukt op ecologisch papier

 www.planinternational.be

 @planfans

 @planbelgium

 @planbelgie

 info@planinternational.be

 02/504.60.00

Plan International België is 
een onafhankelijke Belgische 
ngo, lid van Plan International, 
die kinderrechten en 
gelijkheid voor meisjes 
verdedigt wereldwijd. Ook bij 
natuurrampen en conflicten. 

Deze brochure hoort  
bij de foto expo:

Allemaal  
gelijk,  
of niet? 
Ze is beschikbaar op aanvraag:  
Sofie Picavet 
Plan International België 
Ravenstein Galerij, 3B5 
1000 Brussel


