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Factsheet MenEngage  
 

MenEngage is de naam voor de wereldwijde alliantie 

van organisaties die werken met jongens en mannen 

aan meer  gendergelijkheid in de wereld. MenEngage 

bestaat uit tientallen verschillende regionale en lokale 

netwerken over de hele wereld. Al deze organisaties 

werken aan vrouwenemancipatie, mannenemancipate 

en daarmee aan een betere wereld.  

 

MenEngage Global kent inmiddels honderden leden. Vanaf 2004 zijn de verschillende leden gaan 

samenwerken op regionaal en nationaal niveau. Inmiddels bestaat MenEngage  ook uit zes regionale 

netwerken: Afrika, Caribien, Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Zuid-Azie. Het zevende 

regionale netwerk, Midden-Oosten en Noord-Afrika,  is op dit moment in ontwikkelling.   

 

MenEngage verzamelt en deelt informatie en publicaties op het terrein van mannen en emancipatie. 

MenEngage ondersteunt haar leden door middel van expertiseontwikkeling,  

deskundigheidsbevordering en lobbyactiviteiten.  

 

MenEngage hanteert in al haar werk de volgende uitgangspunten:  

 

 Rechtvaardige sekseverhoudingen:  

Het geloof dat mannen, samen met vrouwen, betrokken moeten zijn bij het streven naar 

rechtvaardige sekseverhoudingen.  

 

 Beeindigen geweldadigheid:  

Het beeindigen en bekritiseren van geweldadige versies van mannelijkheid. En zo mannen en 

jongens betrekken bij het beeindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes. 

 

 Mannen als bondgenoten van vrouwen:  

Het mobiliseren van jongens en mannen als bondgenoten voor vrouwen en 

vrouwenorganisaties om gelijke kansen voor vrouwen en meisjes te bereiken.  

 

 Bevorderen van participatie van mannen in de zorg:  

Het bevorderen van meer evenwichtige particpatie van mannen en jongens in e zorgverlening, 

de zorg voor kinderen en in huishoudelijke taken.  

 

 Bevorderen van seksuele diversiteit:  

Het bevorderen van invullingen van mannelijkheid die seksuele diversiteit en seksuele en 

reproductieve rechten van iedereen waarborgen.  

 

 Actief optreden tegen seksisme en racisme:  

Actief pleiten en optreden tegen seksisme, sociale uitsluiting, homofobie, racisme of enige 
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vorm van discriminerend gedrag tegen vrouwen of homo/biseksuele of transgender mannen 

en vrouwen, of op enige andere basis.  

 

Binnen MenEngage wordt geloofd dat mannenlijkheid:  

 

niet afhangt van: wel afhangt van: 

 Hoeveel seksuele partners je hebt 

 Het gebruik van geweld tegen vrouwen 

of mannen 

 Hoeveel pijn je kunt verdragen 

 Hoeveel macht je kunt uitoefenen over 

een ander/ anderen 

 Of je hetero of homo bent 

 

 Het opbouwen van relaties, op basis 

van respect en veiligheid 

 Je uit spreken tegen geweld in de 

samenleving 

 In staat zijn om hulp te vragen 

 Gezamenlijke besluitvorming en 

gedeelde macht 

 De verscheidenheid en rechten van 

mensen in je omgeving te eerbiedigen 

 

MenEngage NL 

 

MenEngage NL is het netwerk voor Nederlandse organisaties, professionals en individuen die zich 

inzetten voor mannen en emancipatie. MenEngage NL kent dezelfde uitgangspunten als de 

wereldwijde alliantie. MenEngage NL staat voor het kritisch en constructief bevragen van de houding 

en verwachtingen van mannen en vrouwen ten aanzien van rolpatronen voor het bereiken van 

rechtvaardige sekseverhoudingen en een rechtvaardige samenleving. MenEngage NL biedt de leden 

van het netwerk: expertise over mannenemancipatie, 

inspiratie- en netwerkbijeenkomsten, trainingsprogramma 

met diverse themamodules, lobbyactiviteiten en 

publiciteit voor het thema mannen en emancipatie. 

MenEngage NL is de Nederlandse tak van het wereldwijde 

MenEngage en vindt zijn oorsprong in het Oranje Fonds 

programma Netwerk Man 2.0. 

 

Meer lezen?  

Wilt u meer lezen over mannenemancipatie? Emancipator heeft een handelingsperspectief ontwikkeld 

met achtergrondinformatie over mannenemancipatie en de thema’s: Arbeid & Zorg, Geweld & 

Veiligheid, Seksualiteit en Seksuele Diversiteit. Kijk op de website www.emancipator.nl  voor meer 

factsheets, infographics en informatie over experts en publicaties op het terrein van 

mannenemancipatie.  
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