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Algemene inleiding 

Op 1 september gaan bijna al onze Belgische 
jongeren opnieuw naar school.  Dit is niet het 
geval voor 20 miljoen meisjes wereldwijd die door 
de scholensluitingen dreigen niet meer terug te 
keren naar hun vertrouwde klaslokaal.    
 

De coronacrisis heeft heel wat families onder druk 
gezet en velen verloren hun inkomen. Jongens 
krijgen vaak voorrang om naar school te gaan, 
terwijl meisjes moeten werken om geld binnen te 
brengen, voor hun gezin te zorgen of verplicht 
worden om te trouwen. Soms zijn zij nog geen 14 
jaar oud. Toch is onderwijs net dé manier om de 
armoedespiraal te doorbreken.   
   
 

Wat betekent de titel “Nooit meer school?”  
Door de coronacrisis dreigen miljoenen meisjes 
niet meer naar school terug te kunnen gaan. Zoals 
in België, sloten verschillende landen wereldwijd 
de schooldeuren. Daardoor konden gelukkig 
mensenlevens gered worden, maar dat heeft 
tegelijk de schoolgang van miljoenen meisjes 
verstoord. Zij begonnen ondertussen met werken 
of liepen verschillende andere risico’s en dreigen 
nu nooit meer hun opleiding af te maken.  
 
 
 
 
 

Waarom is onderwijs zo belangrijk?  
Wanneer kinderen niet naar school kunnen gaan, 
leren ze niet bij. Hun toekomst staat hierdoor op 
het spel, want zo geraken ze nooit aan goed werk 
en een deftig inkomen. Zij belanden dan later in 
armoede, samen met hun eigen kinderen. Dat is 
op zich al enorm problematisch, maar er zijn, zeker 
voor meisjes, nog allerhande bijkomende 
gevolgen.  
 
Zonder school krijgen kinderen geen seksuele 

opvoeding en mogelijks ook geen anticonceptie, 

want die wordt vaak via het onderwijs bezorgd. 

Ook zullen meisjes sneller uit het zicht verdwijnen: 

er is namelijk geen leerkracht die kan signaleren 

dat een meisje afwezig is. In zo’n omstandigheden 

vinden genitale verminking en uithuwelijking 

sneller plaats.  

Als laatste geldt voor alle kinderen dat bij een 

schoolsluiting de armste jongens en meisjes vaak 

de belangrijkste maaltijd van de dag mislopen. 

 

Waarom mogen meisjes niet naar school? (Pre-corona) 

Naast redenen die voor alle kinderen gelden, zoals 

armoede en dat er misschien geen school in de 

buurt is, worden meisjes extra benadeeld. Zij 

moeten bijvoorbeeld vaak zorgen voor hun broers 

en zussen, of geld verdienen voor de familie. Op 

die manier worden jongens ook bewust 

bevoordeeld, want zij mogen wél onderwijs 

genieten.  

Het grootste probleem ligt bij de overgang 
naar het secundair onderwijs: meisjes verdwijnen 
enorm vaak uit de statistieken. Dat omdat de 
school niet aangepast is aan hun behoeften, zoals 
een afzonderlijk toilet (zie taboe rond 
menstruatie), of omdat ze uitgehuwelijkt dan wel 
zwanger zijn. Of simpelweg omdat de ouders het 
niet meer willen, meestal om financiële redenen. 
 
We moeten dus meer dan ooit investeren in de 
toekomst van meisjes, zodat zij er financieel en 
maatschappelijk op vooruitgaan, en de situatie van 
die na hen zal verbeteren. Onderwijs speelt dus 
een sleutelrol in het oplossen van deze 
problemen.  
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Wat is de impact van het Coronavirus precies voor 
meisjes? Om hoeveel van hen gaat het? 
Door de sluiting van de scholen konden de 

voorbije maanden 743 miljoen meisjes wereldwijd 

niet naar school. Nu al zouden bij een wereldwijde 

heropening van de scholen naar schatting 20 

miljoen meisjes wegblijven van school. Het gaat 

hier dan voornamelijk om meisjes die in kwetsbare 

omstandigheden leven in landen waar het sociale 

stelsel deze crisis moeilijker kan opvangen.  

 

Waarom neemt de kans op kindhuwelijken, genitale 
verminking en ongewenste zwangerschappen toe als 
meisjes niet naar school gaan?  
Doordat meisjes niet naar school kunnen 
gaan, zullen ze sneller uit het zicht verdwijnen: er 
is namelijk geen leerkracht die kan signaleren dat 
een meisje afwezig is. In zo’n omstandigheden 
vinden genitale verminking en uithuwelijking 
sneller plaats.   
  
Op school krijgen meisjes seksuele voorlichting en 
vaak is dat ook de plek waar contraceptie wordt 
bezorgd. Daarnaast weten we dat meisjes in 
lockdown bijvoorbeeld vaker transactionele seks 
hebben, in ruil voor geld en eten, en dat zij 
vaker het slachtoffer zijn van verkrachting. Dit 
soms met ongewenste zwangerschappen tot 
gevolg. Het beschermende kader van de school is 
dus van levensbelang. 
 
 

 

 

Onze oproep: 

Wat kan ik doen om de campagne te steunen? 

Ben je tussen 15 en 24 jaar oud?  
Laat onze overheid weten dat jij het belangrijk 
vindt dat meisjes naar school gaan, zodat ze 
beschermd worden tegen gevaren en aan hun 
toekomst kunnen bouwen. Stuur nu een GRATIS 
SMS naar 8810 met de boodschap SCHOOL om te 
tonen dat je onderwijs belangrijk vindt. Op                  

8 oktober 2020 worden al jullie berichten 
gepresenteerd aan onze overheid om hen te 
overtuigen actie te ondernemen. 
 
 
 
Waarom is het belangrijk dat de Belgische overheid 
meer doet? 
Voor de Belgische overheid is het van 
fundamenteel belang om verwezenlijkingen van 
de voorbije jaren te beschermen én verder te 
investeren in de doelstelling om alle kinderen en 
meisjes wereldwijd toegang tot onderwijs te 
garanderen. Om dit te kunnen verwezenlijken is 
het cruciaal dat onze toekomstige regering een 
groeipad uittekent om 0,7% van ons bnp te 
investeren in ontwikkelingssamenwerking.    
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