
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aan: De leden van de Vaste Commissie 

voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 van de Tweede Kamer der Staten Generaal. 

E-mail: cie.ocw@tweedekamer.nl 

 

Betreft: Inbreng Algemeen Overleg Emancipatie op 10 februari 2016 

 

Amsterdam, 2 februari 2016 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

“Er is een hele nieuwe beweging van mensen die willen dat er iets verandert aan mannen en mannelijkheid” 

Jens van Tricht, directeur en oprichter Emancipator (Volkskrant 18-01-2016). 

 

Ten behoeve van het Algemeen Overleg Emancipatie dat gehouden wordt op 10 februari a.s. wil Emancipator, 

de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie, graag uw aandacht vragen voor de rol van jongens, 

mannen en mannelijkheid binnen het huidige emancipatiebeleid. Voor het realiseren van rechtvaardige 

sekseverhoudingen is actieve betrokkenheid van mannen onontbeerlijk. Emancipatie is een zaak van vrouwen 

én mannen. Niet alleen voor het verbeteren van de positie van vrouwen, maar ook omdat er voor jongens en 

mannen een wereld te winnen is. 

 

(Seksueel) Geweld  

Mannen veroorzaken veel problemen op het gebied van seksueel en ander geweld met overweldigende 

gevolgen voor vrouwen, kinderen en andere mannen. Emancipator vraagt daarom aandacht voor de 

problematische rol van geweld in de levens van jongens en mannen - en in opvattingen over mannelijkheid.  

 

Emancipator verzet zich tegen de huidige tendens om geweld tegen vrouwen weg te zetten als een cultureel 

bepaald fenomeen. Emancipator herkent zich in de stellingname van de minister om ´ervoor te waken iedereen 

over een kam te scheren en acties van enkelen-hoe verwerpelijk ook- niet te veralgemeniseren tot kenmerken 

van een groep’. 

 

De huidige eenzijdige invulling van mannelijkheid is een deel van het probleem. Gelukkig zien steeds meer 

mannen zichzelf als deel van de oplossing. Emancipator pleit dan ook voor het introduceren van een campagne 

waarin mannen expliciet worden aangesproken op hun rol in het tegen gaan van geweld. Hiervoor kan 

aangesloten worden bij de internationale campagnes zoals de HeForShe campagne
1
 - in Nederland inmiddels 

ondertekend door 3500 mannen waaronder Minister President Mark Rutte- en de lokaal in te zetten White 

Ribbon Campaign
2
 – onder andere gesteund door eurocommissaris Frans Timmermans . 

                                                        
1 http://www.heforshe.org 
2 (http://www.whiteribboncampaign.co.uk en http://eige.europa.eu/gender-based-violence/white-ribbon of 
http://eige.europa.eu/more-areas/men-and-gender-equality/white-ribbon-ambassadors 
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Speerpunt vrouwenemancipatie: arbeidsparticipatie en arbeidsmarktpositie: 

De minister zet in op het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen. Zij bepleit de voordelen 

van huishoudens waarin twee partners economische zelfstandig zijn, maar legt de doelstellingen en 

oplossingen eenzijdig neer bij vrouwen. Het vergroten van de arbeidsparticipatie en de economische 

zelfstandigheid van vrouwen loop echter deels vast op de rol en positie van mannen. Om daadwerkelijk te 

komen tot een herverdeling van betaalde en onbetaalde (zorg)arbeid tussen mannen en vrouwen is een 

herwaardering nodig van zorgzame mannelijkheid en betrokken vaderschap. Hierbij is inzet nodig op het 

gebied van wetgeving en beleid, werkgevers- en werknemersorganisaties, het maatschappelijk werkveld rond 

ouderschap en opvoeding, en van individuele mannen en vrouwen. Emancipator pleit er dan ook voor om in 

het Programma Economische Zelfstandigheid expliciet projecten op te nemen die aandacht besteden aan de 

rol van mannen (als vader en/of als werkgever), en dit perspectief ook meer te integreren in de huidige 

activiteiten. 

 

Vanzelfsprekend is Emancipator bereid op de genoemde of op andere beleidsterreinen met u in gesprek te 

gaan en u van meer relevante informatie te voorzien. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jens van Tricht, 

Directeur Emancipator 

 

 

 

 


