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INTRODUCTIE
WERKEN MET MANNEN AAN VERANDERING 

In de eerste fase van het 'Breaking the Cycle'-project maak-

ten jongeren in hun eigen gemeenschappen de aanpak van 

gendergere-lateerd geweld (gender based violence, GBV) 

bespreekbaar. Het project bracht een uitwisseling op gang 

tussen projectpartners over de hele wereld en bevorderde 

het informele leren van jeugdwerkers in de verschillende 

landen. Ook versterkte het project  het werk in die landen 

door de kennis van jeugdwerkers over gendergelijkheid en 

geweld tegen vrouwen te vergroten en door hen te trainen 

om jongeren bij die onderwerpen te betrekken. 

De tweede fase van 'Breaking the Cycle' heeft als doel een 

stap verder te gaan in dat proces, door mannen erbij te be-

trekken. Het wordt steeds duidelijker dat mannen de belang-

rijkste schakel zijn in het beëindigen  van gendergerelateerd 

geweld. In dit project was het gezamenlijke leerproces dan 

ook gericht op de verschillende methoden om met mannen 

en jongens te werken aan het voorkomen van geweld, die al 

worden gebruikt door de partnerorganisaties in zes landen in 

Europa, Afrika, Azië en de Stille Zuidzee. 

Werkbezoeken en trainingen in elkaars landen boden de 

deelnemers de kans om hun eigen werk te delen en van el-

kaar te leren. Dat leidde tot waardevolle gemeenschappelij-

ke inzichten in het werken aan genderrechtvaardigheid met 

mannen en jongens en de onderliggende sociale theorieën. 

Bovendien kregen deelnemers zicht op de historische ont-

wikkelingen daarin en de verschillen tussen  landen en hun 

sociale contexten. 

Deelnemers hebben op basis daarvan hun bestaande inter-

venties verbeterd en aangevuld en zijn in staat hun werk te 

plaatsen en begrijpen binnen een genderspecifiek kader.

Deze gids licht zestien Best Practices uit die de partnerorga-

nisaties het afgelopen jaar, de tweede fase van ‘Breaking the 

Cycle’, met elkaar hebben gedeeld. Daarmee hebben ze uit 

zes landen een schat aan ervaring bij elkaar gebracht. Elke 

Best Practice uit deze handleiding is zelf in te zetten en naar 

eigen inzicht aanpasbaar, ze zijn geworteld in de lokale con-

text maar universeel toepasbaar. 

Uit India: een leidraad om het discours van de niet-betrok-

ken vader te veranderen; uit Madagaskar: mannen die ver-

antwoordelijkheid nemen voor seksuele en reproductieve 

gezondheid, en de gezondheid van moeders en kinderen; 

uit Nederland: tot de verbeelding sprekend werk over het 

creëren van veilige ruimtes voor mannen en jongens om te 

reflecteren op mannelijkheid; uit Samoa: een educatief-the-

rapeutisch programma voor woedebeheersing bij mannen; 

uit Spanje: een programma over beeldvorming over ‘man 

zijn’ bij jongens; en ten slotte uit Sri Lanka: het stimuleren 

van omstanderinterventie voor veiliger openbaar vervoer 

voor vrouwen.

De rode draad in deze gids is het blootleggen van de patriar-

chale normen die al talloze generaties bestaan en die zorgen 

voor schadelijke mannelijkheidsnormen. Door die normen te 

bevragen en door gendertransformatief te werken met en 

door mannen, stellen we de nieuwe generatie in staat een 

stap voorwaarts te zetten.

RIMJHIM JAIN
Centre for Health and Social Justice 

(CHSJ)



INDIA
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MANNEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID LATEN NEMEN  
ALS PARTNER EN ZORGENDE VADER 
DOOR CENTRE FOR HEALTH AND SOCIAL JUSTICE (CHSJ) EN PARTNERS

HET SCRIPT VAN DE NIET-BETROKKEN VADER HERSCHRIJVEN

Het Centre for Health and Social Justice (CHSJ) werkt sinds 

2015 in de staat Jharkhand, in het oosten van India, samen 

met mannen en jongens aan gendergelijkheid en kinderrech-

ten. CHSJ probeert de sociale norm te veranderen die voor-

schrijft dat vaders niet betrokken zijn bij kinderopvang en 

huishoudelijke taken. Mannen zijn gewend als gezinshoofd 

uitsluitend een machtsrelatie met hun kinderen te hebben 

en de beslissingen binnen het gezin te nemen. Misbruik en 

discriminatie van vrouwen en meisjes door vaders komt veel 

voor. 

Gedurende vier jaar heeft CHSJ een Caring Fathers-in-

terventie ontwikkeld: interventies op individueel en ge-

meenschapsniveau gericht op het veranderen van de 

houding en het gedrag van jonge- en toekomstige va-

ders ten aanzien van kinderrechten en gendergelijkheid. 

Na voortdurende en intensieve interventies via vadergroe-

pen in dertig dorpen in de drie districten Ranchi, Bokaro en 

Gumla in Jharkhand, zijn er aanwijzingen dat er in het inter-

ventiegebied minder geweld en misbruik wordt gepleegd 

tegen kinderen en vrouwen, dat de voedings- en educatie-

ve status van kinderen is verbeterd, dat er minder meisjes 

jong worden uitgehuwelijkt, dat meisjes en vrouwen meer 

autonomie hebben, en dat lokale openbare diensten meer 

verantwoording afleggen. Ook werden mannen zichtbaarder 

in hun rol als zorgzame vaders en partners.

ZORGENDE VADER-CAMPAGNE LEGT DE BASIS

Deze interventie was voorafgegaan door een driejarige cam-

pagne in dezelfde staat om zorgend vaderschap te stimu-

leren. Die campagne nodigde uit tot kritische reflectie op 

bestaande, diepgewortelde sociale normen en problema-

tische kwesties zoals vrouwen die van hekserij beschuldigd 

worden, kindhuwelijken, het vragen van een bruidsschat en 

mensenhandel. Gezinnen, en dus vaders, kunnen een crucia-

le rol spelen bij het bevorderen van gendergelijkheid en kin-

derrechten. Om daar aan bij te dragen  moesten mannen en 

jongens in de gemeenschap intensiever worden betrokken.
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GEMEENSCHAPS- EN GROEPSBETROKKENHEID

De Caring Fathers-interventie hield in dat er maandelijkse 

groepssessies werden gehouden met vaders en adolescente 

jongens, begeleid door facilitators van drie lokale partneror-

ganisaties. De sessies maakten de groep bewust van de ge-

volgen die de macht van mannen heeft voor de mobiliteit van 

vrouwen, kindhuwelijken, de verdeling van werk op basis van 

gender, genderverschillen in privileges en beperkingen en 

middelen en kansen, de rol van mannen en vrouwen in de fa-

milie, en de impact van GBV. In elk dorp waren er twee groepen 

van elk 15 tot 25 leden, een groep voor adolescente jongens 

en een voor jonge vaders. In totaal bereikte het programma 

ongeveer twaalfhonderd jongens en mannen.  

 

Deze maandelijkse bijeenkomsten werden een jaar lang ge-

organiseerd en boden, behalve een platform voor het delen 

van, en nadenken over, de hierboven beschreven kwes-

ties, ook ruimte voor de ontwikkeling van persoonlijke en 

groeps-veranderings¬processen. Zo werd er gepraat over de 

problemen, spanningen en uitdagingen waar mannen naar 

aanleiding van de interventie tegenaan liepen. 

De groepen hebben ook in hun eigen dorp campagnes en ge-

meenschapsactiviteiten georganiseerd voor meer bewustzijn 

van de noodzaak tot verandering van discriminerende soci-

ale normen en gemeenschapscontrole op openbare dien-

sten. Groepsleden organiseerden, en namen actief deel aan, 

campagnes zoals 16 Days Activism Against Violence Against 

Women met bijvoorbeeld bijeenkomsten, vergaderingen, 

workshops, filmvertoningen, essays, teken-wedstrijden, ge-

nderfestivals en straatspelen. De deelnemers organiseerden 

vieringen in het teken van Internationale Vrouwendag, Va-

derdag en andere feestdagen om mensen bewust te maken 

van mensenrechtenkwesties.
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EK SAATH NATIONALE CAMPAGNE: JONGEREN NEMEN HET  
VOORTOUW IN VERANDERING VAN GENDERNORMEN 

DOOR CENTRE FOR HEALTH AND SOCIAL JUSTICE (CHSJ) EN PARTNERS

CAMPAGNE VOOR HET BETREKKEN VAN MANNEN EN JONGENS

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2018, sloten dui-

zenden jonge mannen in zes staten in India (Uttar Prade-

sh, Madhya Pradesh, Odisha, Jharkhand, Uttarakhand en 

West-Bengalen) zich aan bij de Ek Saath (“Samen”) Nationale 

Campagne voor het betrekken van mannen en jongens bij 

het veranderen van discriminerende gendernormen. In het 

kader van de campagne startten ze een eenjarig trainings-

programma: ‘Mobiele Conversatie: Praten over gender met 

mannen.’

Ek Saath werd in 2016 gelanceerd door het in New Delhi 

gevestigde Centre for Health and Social Justice (CHSJ) in sa-

menwerking met 85 NGO’s die in lokale gemeenschappen 

werken, voornamelijk in landelijke en semi-urbane distric-

ten in heel India. Tijdens de zestien dagen van activisme 

tegen geweld tegen vrouwen organiseerde de Ek Saath Na-

tional Campaign duizenden gemeenschapsmobilisatie¬-eve-

nemen-ten over gender en mannelijkheid. Het bewustzijn 

van de omvang van gendergerelateerd geweld werd vergroot 

door het organiseren van bijeenkomsten, straattheater, film-

vertoningen, muurschilderingen, vergaderingen, discussies, 

etc. Zo werd aandacht gevraagd voor de rol die juist mannen 

en jongens kunnen spelen bij het bewerkstelligen van gen-

dergelijkheid.

DUIZENDEN JONGE MANNEN NEMEN DEEL AAN AUDIOVERHALENTRAINING

In 2018 ging de eerste trainingscyclus van start, met vierdui-

zend jonge mannen die eerder waren geselecteerd tijdens 

de bewustmakings- en mobilisatiecampagnes. Deze man-

nen werden ‘Samanta Saathis’ of ‘Partners voor gelijkheid’ 

genoemd. Het zijn mannen die zich zorgen maken over het 

geweld tegen, en de discriminatie van, vrouwen en meisjes 

en die graag wilden deelnemen aan een platform waar dat 

kon worden onderzocht en besproken. Door een jaar lang 

vrijwillig deel te nemen aan de training en aanverwante acti-

viteiten, kregen ze meer inzicht in gender en mannelijkheid 

en de rechten van vrouwen. De Samanta Saathis waren stu-

denten, winkeliers, boeren, leraren, journalisten en anderen 

uit de gemeenschap. 

Elke maand kwamen de jongeren een paar uur bij elkaar in 

groepen van ongeveer 25. In de loop van een jaar luisterden 

ze naar vier modules met audioverhalen in het Hindi. Elke 

module is verdeeld over verschillende afleveringen en zit vol 

fantasierijke personages, levendige muziek en vertelling. De 

audioverhalen fungeerden als een trainingscurriculum over 

onderwerpen als mannelijk privilege: de impact ervan op 

vrouwen en meisjes, sociale normen en het potentieel voor 

verandering. De verhalen boden groepsleden de kans 

om na te denken over de constructie van mannelijke gen-

derrollen, de ongelijke verdeling van huishoudelijk werk, het 

gebrek aan kansen en de beperkingen van mobiliteit voor 

vrouwen. De verhalen gaven ook inzicht in het gebruik van 

mannelijke macht en geweld, seksualiteit, en mythen over 

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. 

Elke groep werd begeleid door een getrainde facilitator van 

een partnerorganisatie van Ek Saath. Op basis van de audio-

modules gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. De 

audiomodules werden aangevuld door een handboek, ‘Man 

Ek Darpan’ oftewel ‘Spiegel van de Geest’, dat reflectieve 

oefeningen over gender en mannelijkheid bevat. Er waren 

quizzen en ondersteunende gerelateerde informatie be-

schikbaar. Ook inbegrepen was een ‘Ek Saath Kit’ bestaande 

uit posters, stickers, ansichtkaarten, badges en een kalender 

over de rol van mannen en jongens bij het bewerkstelligen 

van positieve verandering van gendernormen. De kernbood-

schappen van de training over gendergelijkheid en manne-

lijke verantwoordelijkheid werden verder versterkt door re-

gelmatig sms’jes te sturen naar de Samanta Saathis op hun 

mobiele telefoons.
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Centre for Health and Social Justice 
 
Basement of Young Women’s Hostel No-2 
Avenue -21, Block -G, Saket 
New Delhi -110017

chsj@chsj.org  
www.chsj.org

IMPACT VAN DE INTERVENTIE

Een klein maar groeiend aantal Samanta Saathi geeft een 

aantal maanden na de start van de interventie aan dat ze 

veranderingen  hebben doorgevoerd op individueel niveau, 

thuis en in hun gezin.

 

De meest geanimeerde discussies in de groepen gingen over 

het delen van huishoudelijk werk en het wegnemen van be-

perkingen voor vrouwen en meisjes. Veel deelnemers begre-

pen het probleem van de dubbele normen met betrekking 

tot de status van het werk dat door mannen wordt verricht 

tegenover dat van vrouwen; het belang van het doorbreken 

van genderstereotypen en van het goede voorbeeld geven 

aan hun leeftijdsgenoten. 

De Samanta Saathi doen nu huishoudelijk en verzorgend 

werk, zoals het wassen van keukengerei, koken, hun kinderen 

wassen en eten geven, kleren wassen en het huis schoonma-

ken. Voor de meesten is dat een verandering van 180 graden. 

Ze beseffen hoe veel werk vrouwen altijd in het huishouden 

hebben gedaan en zijn daardoor ook opgehouden het huis-

houdelijk werk van anderen te bekritiseren.

mailto:chsj%40chsj.org?subject=
http://www.chsj.org 
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In 2017 startte SAHAYOG een programma om mannen meer 

te betrekken bij gezinsplanning. De campagne heette ‘Ek 

Saath - Campaigning for Change: Increasing Male Responsi-

bility and Participation in Family-Planning’.

De campagne voor gezinsplanning werd geïmplementeerd in 

twintig districten en op zeven universiteiten in Uttar Prade-

sh. SAHAYOG werkte samen met partnerorganisaties in deze 

districten aan het bevorderen van deelname van mannen 

om de verantwoordelijkheid voor zaken als anticonceptie en 

gezinsplanning eerlijker te delen. De campagne had ook tot 

doel de gendernormen binnen gezinnen, gemeenschappen 

en instellingen te bevragen. Mannen werden betrokken bij 

gendergelijkheid vanuit de overtuiging dat verandering in de 

houding van mannen pas echt bijdraagt aan gedeelde ver-

antwoordelijkheid bij gezinsplanning. 

De campagne bereikte dertigduizend mannen, studenten in 

honderd dorpen en op zeven universiteiten. Bij de campagne 

is een groot aantal belanghebbenden betrokken, zoals over-

heidsdiensten en media.

De doelstellingen van de campagne sluiten aan bij de missie 

die de regering van India lanceerde op Wereldbevolkingsdag 

op 11 juli 2017: Mission Parivar Vikas. Naast verbreding van 

het assortiment aan anticonceptiemogelijkheden  zijn er 

initiatieven om het bewustzijn te vergroten, mannen aan te 

moedigen deel te nemen aan gezinsplanning en zelf sterili-

satie te overwegen. De overheid ziet gezinsplanning nu als 

een essentiële interventie om moeder- en kindersterfte te 

verminderen, naast het bereiken van bevolkingsstabilisatie.

VERGROTEN VAN MANNENPARTICIPATIE AAN GEZINSPLANNING 
DOOR SAHAYOG, UTTAR PRADESH

NIET ALLEEN EEN VROUWENPROBLEEM

De term ‘gezinsplanning’ duidt op het gebruik van voorbe-

hoeds¬middelen bij het plannen van het aantal kinderen en 

de afstand tussen de geboorten van de kinderen. Hoewel 

tegenwoordig een groot aantal voorbehoedsmiddelen be-

schikbaar is, stimuleert de overheid het gebruik van anticon-

ceptie niet en wordt gezinsplanning vaak alleen met vrou-

wen geassocieerd. Het blijkt moeilijk om het gangbare idee 

te doorbreken dat anticonceptie een zaak van vrouwen is. 

Door allerlei culturele en historische redenen, ver-

sterkt door het overheidssysteem, ligt de verantwoordelijk-

heid voor gezinsplanning nog steeds bij vrouwen. 

Bovendien is het huidige gezins-planningsbeleid en -pro-

gramma in India buitensporig afhankelijk van sterilisatie van 

vrouwen: een permanente anticonceptie-methode. Er is 

een bijna algemene acceptatie van sterilisatie van vrouwen 

als primaire methode van gezinsplanning, mede doordat 

zorgverleners nog  sterk worden beïnvloed door het over-

heidssysteem dat de gezinsgrootte wil beperken tot twee 

kinderen (en daarom een bepaald aantal sterilisaties wil be-

reiken).  Het gezinsplanning-programma van India blijft op 

vrouwen gericht en de belangrijkste methode die aan stel-

len wordt aangeboden, is sterilisatie van vrouwen. Er is zeer 

weinig inspanning om ook sterilisatie van mannen als optie 

op te nemen. Het gebruik van condooms is ook niet signi-

ficant toegenomen. Gezondheidswerkers zijn terughoudend 

om met mannen te praten over seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten. Bovendien zijn gezondheidswerkers 

die zich in de gemeenschap bezighouden met geboortebe-

perking allemaal vrouwen, wat zorgt voor een barrière bij de 

communicatie met mannen over deze kwestie.

EK SAATH GEZINSPLANNINGSCAMPAGNE

A-240 Indira Nagar
 
Lucknow 226016,
Uttar Pradesh, India

sahayog@sahayogindia.org 
www.sahayogindia.org

mailto:sahayog%40sahayogindia.org?subject=
http://www.sahayogindia.org/
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MADAGASCAR
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BEWUSTZIJN EN ONDERWIJS

EMPOWERMEN & THE REAL MEN MOVEMENT: DE HELE GEMEENSCHAP 
MOBILISEREN OM GENDERGERELATEERD GEWELD TE BEËINDIGEN  
DOOR EMPOWERMEN MADAGASCAR

DE STRIJD TEGEN HET PATRIARCHAAT

EmpowerMen is ontstaan vanuit de overtuiging dat mannen 

en jongens moeten bijdragen aan het verbeteren van hun 

gemeenschap, door samen te werken met kwetsbare en 

gemarginaliseerde groepen en zich in te zetten voor bete-

re sociale omstandigheden. In patriarchale samenlevingen, 

zoals Madagaskar, is het essentieel dat mannen en jongens 

betrokken zijn bij de strijd tegen gendergerelateerd geweld, 

omdat zij vaak de machthebbende posities in de samenle-

ving bekleden. 

EmpowerMen Madagaskar richt zich vooral op de strijd te-

gen gendergerelateerd geweld, en zet zich in voor genderge-

lijkheid en positieve mannelijkheid. De organisatie probeert 

een gezondere omgeving te creëren voor mannen en jon-

gens door training, bewustzijnsvergroting en partnerschap-

pen en wil mannen motiveren om vrouwen te ondersteunen.

Maar een klein deel van de Malagassische bevolking is zich 

bewust van de omvang van gendergerelateerd geweld en de 

rol van mannen in het vóórkomen daarvan of de strijd er-

tegen. Het patriarchaat dat de Malagassische samenleving 

kenmerkt maakt dat mannen denken dat gendergelijkheid 

hun mannelijkheid zal uitdagen. EmpowerMen wil mannen 

hierover onderwijzen en hun bewustzijn vergroten, hen 

voorzien van kennis en vaardigheden om ongelijkheid tussen 

mannen en vrouwen te begrijpen en te bestrijden.

ECHTE MANNEN - BETROUWBAAR, BETROKKEN, LIEF EN LOYAAL

EmpowerMen heeft verschillende bewustwordingspro-

gramma’s opgezet om mannen te onderwijzen over posi-

tieve en giftige mannelijkheid, gendergerelateerd geweld 

en genderongelijkheid. Dit gebeurt met name via hun ‘Ta-

ratra’-programma. Taratra bestaat uit twee trainingssessies 

die worden aangeboden op een aantal openbare middelbare 

scholen in Antananarivo. Mannelijke studenten kunnen deze 

training volgen, waarin naast hun persoonlijke ontwikkeling 

ook het bestrijden van gendergelateerd geweld in hun soci-

ale netwerk aan bod komt. Bovendien voert EmpowerMen 

een tiendaagse campagne uit tussen 6 en 16 maart met de 

naam ‘Real Men Movement.’ ‘Real’ staat voor ‘Reliable, En-

gaged, Adorable’ en ‘Loyal’ (betrouwbaar, betrokken, lief en 

loyaal).

EmpowerMen Madagascar
 
Lalason Sederaniaina Rivo Florent 
 
empowermen.mada@gmail.com

IMPACT VAN DE INTERVENTIE

EmpowerMen is erin geslaagd om meer dan twintig partners 

voor dit initiatief te werven, waaronder het Ministerie van 

Bevolking. De campagne van EmpowerMen en de Real Men 

Movement heeft geleid tot verschillende conferenties, mo-

tiverende lezingen en evenementen in heel Antananarivo, 

zoals het schoonmaken van de straten of het bezoeken van 

de gevangenis van Antanimora om te praten met mannen die 

daar vastzitten. Elk evenement behandelt een specifiek on-

derwerp, zoals seksuele gezondheid, corruptie en genderge-

relateerd geweld. Tijdens de campagne lanceert Empower-

Men ook hun Taratra-programma II op middelbare scholen 

in Antananarivo.
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BEWUSTZIJN EN ONDERWIJS

HET BESTRIJDEN VAN DE NORMALISATIE VAN GENDERGERELATEERD 
GEWELD IN DE MALAGASSE SAMENLEVING

TANORA-IRAY: JONGEREN ALS AMBASSADEURS VOOR SEKSUELE EN  
REPRODUCTIEVE GEZONDHEID EN RECHTEN  
DOOR TANORA-IRAY

Tanora Iray draagt bij aan een collectieve stem over de noodzaak van het betrekken van mannen en jongens bij 

gendergelijkheid, het opbouwen van het praktijkveld, het verbeteren van het betrekken van mannen bij het be-

reiken van genderrechtvaardigheid en het agenderen op nationaal niveau. Tanora Iray zet zich in voor vrouwen 

door hen voor te lichten over hun rechten, en om volledig in hun kracht te kunnen staan hebben ze de steun 

van mannen en jongens nodig. Mannen en jongens moeten overtuigd worden van hun rol bij het bereiken van 

gendergelijkheid.

In Madagaskar wordt gendergerelateerd geweld onderschat 

en genegeerd. Beleid is niet op vrouwenrechten gericht 

omdat er geen specifieke wetgeving voor vrouwen bestaat. 

Alleen wetten over huiselijk geweld en seksuele intimidatie 

op kantoren worden gedeeltelijk nageleefd. Bovendien is ge-

ndergerelateerd geweld, in alle verschijningsvormen, zoda-

nig genormaliseerd in de samenleving dat maar heel weinig 

mensen erover durven te praten. De meeste vrouwen, voor-

al op het platteland, zijn zich niet bewust van hun rechten, 

waardoor ze ongelijkheden en geweld accepteren. Bijna elke 

vrouw in Madagaskar krijgt te maken met seksuele intimi-

datie, op straat of op het werk. Om daartegen in actie te ko-

men, nam Tanora Iray deel aan het evenement #16daysofac-

tivism, een campagne met de nadruk op de betrokkenheid 

van mannen in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. De 

organisatie ontwikkelde activiteiten zoals rollenspellen en 

debatten die positieve mannelijkheid en gezonde seksuali-

teit bevorderen.

Tanora Iray streeft naar een gezondere gemeenschap door 

seksuele intimidatie te bestrijden en seksuele voorlichting te 

bepleiten. In de Malagassische samenleving, waar seksuali-

teit nog steeds een taboe is en het medische systeem nog 

steeds erg precair, is het gevecht voor seksuele en reproduc-

tieve gezondheid en rechten (SRGR) een dagelijkse uitdaging. 

Gebrek aan informatie over SGR is een vorm van geweld te-

gen zowel vrouwen als mannen. Seksuele gezondheid betreft 

natuurlijk niet alleen vrouwen, maar ook meisjes, jongens, 

ouders en de gemeenschap. Allen spelen een belangrijke rol 

bij de promotie van SRGR. Tanora Iray biedt informatie over 

het voorkomen van zwangerschap, in gemeenschappen en 

op school en draagt zo bij aan het oplossen van SRGR-pro-

blemen onder jongeren (bijv. vroege zwangerschappen). Ze 

moedigen jongeren aan het Basic Health Center te bezoeken 

om informatie te krijgen over anticonceptie of reproductieve 

gezondheid in het algemeen. 

Tanora Iray heeft ook verschillende activiteiten op universi-

teiten geïnitieerd, zoals het ‘Ndao Resahina’-project (laten 

we erover praten), waardoor studenten de zeldzame kans 

krijgen om vrijelijk over seksualiteit te praten. Dit initiatief 

wordt ondersteund door het Ministerie van Jeugd en Sport 

en de UNFPA Madagascar.
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IMPACT VAN DE INTERVENTIE

Tanora Iray heeft van seksuele en reproductieve gezondheid 

en rechten voor jongeren een prioriteit gemaakt, vooral voor 

vrouwen die moeite hebben om toegang te krijgen tot de 

juiste informatie, middelen en platforms. VN-deskundigen 

hebben verklaard dat SRGR fundamenteel gekoppeld zijn 

aan andere mensenrechten, zoals het recht op onderwijs, 

het recht op leven, op privacy en op individuele autonomie. 

Verschillende juridische, praktische, sociale en culturele 

factoren belemmeren mensen echter in hun toegang tot in-

formatie en diensten van goede kwaliteit om hun seksuele 

gezondheid te waarborgen. Deze uitdagingen kunnen alleen 

worden aangepakt door mannen en jongens te betrekken bij 

de strijd voor SRGR.

Tanora-Iray 
 
Jongerenambassadeur voor de reproductieve 
gezondheid van adolescenten en jongeren. 
 
tanorairay@yahoo.com
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PLEIT VOOR GEWELDLOOSHEID

MENENGAGE MADAGASKAR 

In de jaren van haar bestaan heeft de organisatie geconsta-

teerd dat het geweld dat haar doelgroepen, voornamelijk 

jonge vrouwen, ondervinden, hen belemmert in hun profes-

sionele ontwikkeling. Dit heeft ertoe geleid dat de organisa-

tie meer focus legt op de bevordering van mensenrechten, 

waarbij de nadruk vooral ligt op pleitbezorging, preventie en 

bewustwording. De meest kwetsbare doelgroepen zijn per-

sonen met een handicap, vrouwen en mensen die onder de 

armoedegrens leven.

MANNEN NEMEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID

De landennetwerken van MenEngage brengen partneror-

ganisaties samen die werken op het gebied van genderge-

relateerd geweld, seksueel misbruik, seksuele uitbuiting en 

kindermishandeling, vrouwen-rechten, jeugd- en kinder-

rechten, mannelijkheid, hiv, vaderschap, SRGR, gezondheid 

van moeders, vluchtelingen en migranten, en andere kwes-

ties. 

De algemene vergadering van het netwerk van MenEngage 

Madagaskar heeft verschillende samenwerkingsgebieden 

gekozen. MenEngage Madagaskar heeft het volgende aange-

wezen als belangrijkste samenwerkingsgebieden: rechten op 

SRGR; gendergerelateerd geweld; positieve betrokkenheid 

van mannen bij de gezondheid van moeders en kinderen, 

ook als vader en verzorger; inspanningen om beleid op hoog 

niveau te veranderen dat op gender gebaseerde ongelijkhe-

den in stand houdt; en de bescherming van activisten. 

Er is ook een overlap in het samenwerkingsgebied op andere 

aandachtspunten, zoals behandeling en preventie van hiv/

aids; pleiten voor de rechten van lesbische, homoseksue-

le, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) mensen; 

vermindering van alle andere vormen van geweld tussen 

mannen en jongens; aandacht voor de rol van mannen en 

jongens bij seksuele uitbuiting, seksueel misbruik en men-

senhandel; en het bevorderen van werk met mannen en jon-

gens in conflict- en postconflictgebieden door te focussen op 

kinderrechten, gendergerelateerd geweld en hiv.

IMPACT

De leden van MenEngage werken collectief en individueel 

aan het bevorderen van genderrechtvaardigheid, mensen-

rechten en sociale rechtvaardigheid om een wereld te berei-

ken waarin iedereen tot bloei kan komen.

MenEngage Madagascar is opgericht om een 

Malagassisch netwerk van organisaties op te 

bouwen met een grotere inzet, en het vermo-

gen om effectieve, evidence-based en op kapi-

taal gebaseerde interventies te realiseren, te 

documenteren en te bepleiten om mannen en 

jongens te betrekken bij het bereiken van gelijk-

heid. Capaciteitsopbouw voor gemeenschappen 

fungeert als het secretariaat van het netwerk in 

Madagaskar. Het tweede doel is om mannen en 

jongens te mobiliseren voor een duurzame en 

gezonde gemeenschap zonder geweld en ter be-

vordering van een positief beeld van mannelijk-

heid, terwijl mannen worden betrokken bij de 

bestrijding van geweld tegen vrouwen. Het doel 

van het netwerk is om zo veel mogelijk jongens 

en mannen om te zetten in gedragsveranderaars 

die als rolmodel dienen voor anderen om het tij 

van gendergerelateerd geweld te keren en om 

gezonde relaties tussen mannen en vrouwen in 

gemeenschappen aan te moedigen.
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NEDERLAND
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IMAGINE: TOOLKIT, WORKSHOPS EN PEER EDUCATORS OM 
GEWELD TEGEN VROUWEN EN MEISJES TE VOORKOMEN  
DOOR EMANCIPATOR

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de grootste 

patronen van onrechtvaardigheid, zowel in Europa als we-

reldwijd. Geweld is tegelijkertijd de ultieme uitdrukking van 

ongelijkheid en het ultieme middel waarmee ongelijkheid 

gecreëerd en in stand gehouden wordt. De meeste daders 

van geweld zijn mannen, maar niet alle mannen zijn daders. 

Geweld is in de eerste plaats een mannelijkheidsprobleem. 

De Man Box schrijft voor dat mannen sterk, taai, agressief 

en dominant moeten zijn, in plaats van zorgzaam, kwetsbaar, 

empathisch en medelevend. Als maatschappij geven we er 

de voorkeur aan dat mannen daders zijn in plaats van slacht-

offers.

De IMAGINE-toolkit is ontwikkeld in een tweejarig pan-Eu-

ropees samenwerkingsproject gefinancierd door het EU-pro-

gramma: ‘Rights, Citizens and Justice’ (Rechten, Burgers en 

Gerechtigheid). Bij het project waren MenEngage-partners 

uit Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk betrok-

ken, en hadden zich organisaties uit Duitsland, Oostenrijk en 

Kroatië aangesloten. Twee jaar lang hebben peer educators 

workshops gegeven aan duizenden jongeren en een zichtba-

re gemeenschap van jonge mannen gecreëerd die zich uit-

spreken voor genderrechtvaardigheid en geweldpreventie 

en daarnaar handelen.

 

De toolkit bestaat uit achtergrondinformatie voor organisa-

ties die jongens en mannen willen betrekken bij hun werk 

voor gender-rechtvaardigheid en geweldpreventie, en een 

verzameling oefeningen om te werken aan kwesties als ‘sek-

se versus gender’, ‘mannelijkheid en geweld’, ‘genderonge-

lijkheid’ en ‘seksualiteit en grenzen’. 

IMAGINE-workshops worden altijd op maat gemaakt, in nau-

we samenwerking met de gastorganisatie, aangepast aan 

de doelgroep en actuele onderwerpen. Workshops zijn zeer 

participatief en interactief en creëren een veilige ruimte voor 

deelnemers om deel te nemen aan belangrijke gesprekken.

Emancipator
 
imagine@emancipator.nl
www.emancipator.nl/imagine

IMPACT VAN DE INTERVENTIE

IMAGINE heeft bijgedragen aan een groter bewustzijn van de 

rol van jongens en mannen in de preventie van geweld, op 

scholen en in andere jeugdorganisaties, zowel bij personeel 

als bij jongeren.  IMAGINE heeft ook bijgedragen aan een 

bredere zichtbaarheid van het feit dat jongens en mannen 

een onderdeel van de oplossing moeten zijn, door aandacht 

van media en beleidsmakers te trekken. Ten slotte is het be-

langrijkste effect van IMAGINE misschien wel de impact op 

het leven van de peer educators zelf. Zij geven aan dat de 

workshops hun levens hebben veranderd en dat ze hun er-

varingen zullen meenemen naar de toekomst. Daarom is ook 

de Training of Trainers-workshop in deze gids opgenomen als 

een eigen best practice.

IMAGINE-workshops hebben tot doel om jongens en mannen een deel van de oplossing te maken bij het voor-

komen van geweld. In een 3-uur durende workshop werken onze peer-educators met jongens en jonge mannen 

om genderongelijkheid te begrijpen, om na te denken over mannelijkheid en geweld, om persoonlijke grenzen 

te ervaren en te communiceren, en om actieve omstanders en bondgenoten te worden voor genderrechtvaar-

digheid en geweldpreventie.

http://www.emancipator.nl/imagine
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IMPACT OP BEWUSTZIJN

TRAIN-DE-TRAINER: VOOR HET BETREKKEN VAN JONGENS EN MANNEN 
BIJ SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN GEWELDPREVENTIE  
DOOR EMANCIPATOR

De Training of Trainers (ToT) komt voort uit tientallen jaren 

baanbrekend werk om jongens en mannen onderdeel te ma-

ken van de oplossing van geweldpreventie door traditionele 

noties van mannelijkheid te bevragen en transformeren. 

De ToT-Training is aanvankelijk ontwikkeld als een eendaagse 

training voor het Women Peacemakers Program en is daarna 

verder ontwikkeld in samenwerking met implementatiepart-

ners in Litouwen (2014), Egypte (2016), Turkije (2017), Zwe-

den (2017) en Nederland (2018). 

De ToT neemt co-creatie en het delen van expertise als uit-

gangspunt en is daarom van begin tot eind participatief en 

interactief - persoonlijk, politiek en professioneel. 

Het programma deelt belangrijke inzichten en methoden om 

jongens en mannen te betrekken bij genderrechtvaardigheid 

en geweldpreventie, terwijl tegelijkertijd wordt erkend dat 

elke context een eigen aanpak nodig heeft. 

Emancipator
 
info@emancipator.nl
www.emancipator.nl

De ToT heeft in verschillende landen en gemeenschappen  

bijgedragen aan een groeiend bewustzijn van de noodzaak 

van en mogelijkheden om jongens en mannen te betrekken 

bij genderrechtvaardigheid en geweldpreventie. De training 

heeft ook bijgedragen aan het creëren van groeiende ge-

meenschappen van mannen en vrouwen die samenwerken 

aan deze kwesties - lokaal, nationaal en internationaal. De 

output en het resultaat van de ToT’s variëren, van concre-

te campagnevideo’s tot ontwikkeling en implementatie van 

activiteiten van lokale gemeenschappen tot een grotere be-

trokkenheid van jonge mannen bij campagnes en training.

Het doel is om (jonge) mannen (en vrouwen) op te leiden en te inspireren om emancipatie te bevorderen en 

gendergerelateerd geweld te voorkomen. Emancipator faciliteert een interactieve en participatieve training van 

trainers (ToT) programma (3-7 dagen, op maat gemaakt) over gendergelijkheid en emancipatie, sekse versus 

gender, mannelijkheid en geweld, verantwoordelijkheid, actieontwikkeling en programmering.

mailto:info%40emancipator.nl?subject=
http://www.emancipator.nl
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IMPACT

IMPACT OP BEWUSTZIJN

WHITE RIBBON CAMPAGNE: 
STOP GEWELD TEGEN VROUWEN  
DOOR EMANCIPATOR

Je uitspreken tegen geweld is een belangrijke interventie. 

Met White Ribbon roepen we mannen op deel uit te maken 

van de oplossing door zich uit te spreken tegen geweld tegen 

vrouwen.

De White Ribbon Campagne vraagt mannen om deze gelof-

te af te leggen: ‘Ik zal nooit geweld tegen vrouwen plegen, 

het nooit goedkeuren en er nooit over zwijgen’. Geweld be-

spreekbaar maken is de eerste stap in het doorbreken van de 

cirkel. In Nederland heeft Emancipator sinds 2016 de White 

Ribbon Campagne georganiseerd. Met onze online en open-

bare campagnes hebben we duizenden mannen zover gekre-

gen zich te verbinden met de belofte. 

Duizenden mensen hebben deelgenomen aan workshops, 

trainingen, expertmeetings en andere evenementen. Enkele 

tientallen peer educators, ambassadeurs en bloggers heb-

ben zich ingespannen om de boodschap te verspreiden. 

Het is duidelijk dat het enorme probleem van geweld tegen 

vrouwen en meisjes niet door individuen of zelfs maar één 

organisatie alleen kan worden aangepakt. We hebben een 

holistische en geïntegreerde aanpak nodig. Daarom bouwt 

Emancipator bruggen en creëert samenwerkings¬verbanden 

met allerlei organisaties die jongens en mannen willen be-

trekken bij de preventie van geweld.

Emancipator
 
whiteribbon@emancipator.nl 
www.emancipator.nl/stopgeweldtegenvrouwen

Met de White Ribbon Campagne draagt Emancipator bij aan 

de groei van een wereldwijde beweging voor genderrecht-

vaardigheid en geweldpreventie, lokaal en nationaal in Ne-

derland. In een paar jaar campagne hebben we een enorme 

zichtbaarheid, bewustzijn en bereidheid tot samenwerking 

gecreëerd - van individuen, organisaties en beleidsmakers. 

We hebben een aandachtspunt centraal gesteld voor jon-

gens en mannen die deel willen uitmaken van de oplossing, 

en voor vrouwen - en mensen die zich niet op hun gemak 

voelen in de genderbinary - die willen dat jongens en man-

nen deel uitmaken van de oplossing.

De White Ribbon-campagne nodigt jongens en mannen uit om de stilte te doorbreken en zich uit te spreken te-

gen geweld tegen meisjes en vrouwen. De White Ribbon-campagne begon in Canada in 1991 en heeft zich sinds-

dien met succes verspreid over meer dan 60 landen wereldwijd en was een van de oprichters van de MenEngage 

Global Alliance om jongens en mannen te betrekken bij sociale rechtvaardigheid.

mailto:whiteribbon%40emancipator.nl%20?subject=
http://www.emancipator.nl/stopgeweldtegenvrouwen
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SAMOA
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MEN ADVOCACY PROGRAMME  
DOOR SAMOA VICTIMS SUPPORT GROUP (SVSG)

Het Men Advocacy Program biedt een educatief-therapeu-

tisch programma waar o.a. woedebeheersing aan bod komt. 

Door de vaardigheden die deelnemers leren, voelen zij en 

de mensen om hen heen zich veiliger. Deelnemers leren in 

de groep om, ook wanneer ze zich boos voelen, na te den-

ken over wat er is gebeurd. Tijdens het programma krijgen 

deelnemers inzicht in hun eigen gedrag en overtuigingen, 

en leren ze om bij woede hun gedrag tegenover anderen te 

veranderen.

Deelnemers aan het programma zijn doorverwezen door 

rechtbanken en advocaten of komen zelf die om hulp vra-

gen. Het programma is gestructureerd rond deelname aan 

een doorlopende ‘open groep’ die draait om zes belangrijke 

onderwerpen. Deze zijn ontwikkeld om deelnemers te stimu-

leren hun overtuigingen te onderzoeken en inzicht te krijgen 

in hun woede. Iedere week wordt er tijdens een tweedaag-

se sessie een onderwerp behandeld. In de sessies krijgen 

deelnemers de basisvaardig¬heden van woedemanagement 

aangeleerd. Ze leren bijvoorbeeld om hun eigen patroon van 

woede te vertalen naar de 0 - 10 woede-schaal en hoe en 

wanneer ze een time-out moeten nemen.

Individuele begeleiding en een eindgesprek zijn vaste on-

derdelen van het programma. Indien nodig kan naderhand 

verdere individuele begeleiding worden gegeven. Ook kan 

de rechtbank aanbevelingen doen voor relatie- of gezinsbe-

geleiding of voor begeleiding bij het aanpakken van drugs- of 

alcoholmisbruik. Het programma verwacht van deelnemers 

dat zij zich inzetten om hun gedrag en houding in hun ge-

meenschappen te veranderen. SVSG-medewerkers zullen 

daarop toezien en rapporteren wanneer dat relevant is aan 

de rechtbank over de aanwezigheid, betrokkenheid en bij-

drage van de deelnemers. Daarbij staat de vraag centraal of 

de deelnemers in gedrag en inzichten zijn veranderd, wat be-

treft woedebeheersing of andere redenen waarom ze voor 

de rechter zijn verschenen. 

SVSG organiseert jaarlijks een ‘geslaagden’ evenement voor 

wie het programma succesvol heeft afgerond. Zo worden 

deelnemers gestimuleerd om ook na de cursus een geweld-

loze houding vast te houden. Dit draagt bij aan de maat-

schappelijke verandering van de houding tegenover geweld 

en benadrukt dat voormalige daders kunnen optreden als 

gemeenschapsleiders in de praktijk van geweldloosheid.

Samoa Victims Support Group
 
Apia, Samoa 

svsginsamoa@gmail.com 
www.samoavictimsupport.org

mailto:svsginsamoa%40gmail.com%20?subject=
http://www.samoavictimsupport.org


22

SPANJE



23

In Spanje was GBV tot iets meer dan twee decennia gele-

den onzichtbaar. Hoewel er afgelopen jaar enorme stappen 

zijn gezet op weg naar meer gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen, en er zelfs sprake is van een historische versnelling 

waarin jaren werk van feministische groepen bijeenkomt, 

blijft de situatie zorgelijk waar het gaat over geweld. 

Het KOSMOS-project geeft workshops aan jongeren over 

nieuwe mannelijkheid, waar ze leren om traditionele man-

nelijkheidsnormen te bevragen. De jongeren bouwen tijdens 

de workshops aan een zelfbewustere mannelijkheid, als al-

ternatief voor ‘patriarchale’, traditionele mannelijkheid. Op 

die manier dragen de workshops eraan bij dat de jongeren 

vrijer en oprechter worden en geen geweld meer gebruiken. 

Met behulp van vier infographics worden jongeren ook be-

trokken bij de strijd voor gelijkheid. De berichten werden 

verspreid via sociale media en betrokken jeugdorganisaties. 

Daarnaast namen de jongens deel aan trainingsactiviteiten 

over gelijkheid van meisjes en maakten ze ook een korte film.

De grootste uitdaging is dat jongens te weinig weet heb-

ben van alternatieven voor de heersende culturele manne-

lijkheidsnorm. Dit vloeit voort uit onwetendheid over het 

recht op gelijkheid en non-discriminatie. Bovendien wordt 

bestaand machismo steeds minder bevraagd en zelfs ont-

kend in de Spaanse samenleving, zowel door mannen als 

door vrouwen. Jongens vinden macho-attitudes ‘normaal’ 

en trekken die niet in twijfel, totdat ze geproblematiseerd 

en besproken worden. Dit is deels toe te schrijven aan hun 

opleiding en opvoeding, en deels aan de rolbevestigende 

boodschappen die de maatschappij doorgeeft aan jongeren. 

Bij gebrek aan een veilige ruimte voor uitwisseling van ver-

schillende gezichtspunten krijgen jongens niet de kans om 

deze normen te bevragen. 

Als ze die mogelijkheid wel krijgen, kunnen ze zich bewust 

worden van, met name, geweld tegen meisjes en vrouwen, 

maar ook van geweld tegen zichzelf. Het KOSMOS-project is 

gebaseerd op informele onderwijstools die zijn aangepast 

aan de specifieke omstandigheden van de doelgroep en aan 

de omgeving waar ze zijn ontwikkeld. 

Tijdens de activiteiten kwamen mythen en stereotypen 

aan bod, met als doel de deelnemers te leren verschillen-

de voorbeelden van GBV te herkennen. Dat werd gedaan 

aan de hand van verschillende opvattingen en situaties die 

de jongeren zelf ervaren in hun leven, bijvoorbeeld in rela-

ties. Ook is gesproken over het herkennen van situaties van 

misbruik, en van houdingen en gedragingen die tot misbruik 

kunnen leiden. Ook andere werkvormen werden gebruikt, 

zoals groepsdynamiek en rollenspellen. Met visuele midde-

len werd het mogelijk gemaakt om situaties en strategieën 

zichtbaar te maken en over te brengen.

Het informatieve en videomateriaal blijft rondgaan in de ge-

meenschap, waardoor het project een duurzamere impact 

heeft. Het materiaal blijft ook beschikbaar voor wie het wil 

gebruiken.

KOSMOS: VERANDERING VAN BEELDVORMING BIJ JONGENS OVER 
‘MAN ZIJN’  
DOOR CENTRO RURAL JOVEN VIDA (CERUJOVI)

Centro Rural Joven Vida  

sve.cerujovi@gmail.com 
www.facebook.com/cerujovi/

De impact van de activiteiten is zeer positief dankzij 

de toenemende belangstelling voor mannelijkheid 

en geslachtskwaliteit; er werden meer mensen be-

reikt dan verwacht. Deelnemers hebben hun gevoe-

lens van interesse, tevredenheid, vertrouwen, steun 

en tevredenheid uitgedrukt. Daarnaast zijn bijna alle 

jongens van mening dat gendergelijkheid belangrijk 

is. Evenzo heeft de overgrote meerderheid hun in-

stemming betuigd en zijn het, in mindere mate, he-

lemaal eens over de verworven capaciteiten voor 

het identificeren van genderongelijkheidsfactoren. 

Ten slotte zijn de meeste jongens het er volledig 

mee eens en, in mindere mate, het erover eens dat 

ze moesten nadenken over hun gedrag, gelijkheid en 

gendergerelateerd geweld.

mailto:sve.cerujovi%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/cerujovi/
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Deze interventie biedt jongens en mannen een veilige ruimte 

om vertrouwelijk met elkaar te spreken om zo  GBV te voor-

komen. Dat biedt mogelijkheden voor bewustwording en 

analyse van de patriarchale en machocultuur waar mannen 

door worden beïnvloed. Deze interventie is dus een breuk 

met de traditie. Jongeren, middelbare scholieren en univer-

sitaire studenten geven in zelfhulpgroepen vorm aan nieuwe 

mannelijkheid. De groepen bieden mannen een veilige ruim-

te voor bewustwording en training, en om hun inzichten, 

kwetsbaarheid en kennis uit te wisselen.

Op middelbare scholen zijn Equality Commissions ingesteld 

om jongeren bewuster te maken van het onderwerp en le-

raren op te leiden. Op universiteiten worden met hetzelfde 

doel en een vergelijkbare methode interventies gedaan, en 

daar leidt het tot vermindering van conflicten en pesterijen. 

In veilige ruimtes voor jongens, net zoals die er zijn voor 

vrouwen en meisjes, kan dezelfde aanpak worden gebruikt 

maar op een andere manier. Zo krijgen mannen en jongens 

de kans ervaringen te delen, na te denken over hun rol in re-

laties of over het doorbreken van mythen over bijvoorbeeld 

seksueel aantrekkelijk zijn. Mannen oefenen zich in luiste-

rend en empathisch vermogen en nemen meer zorg op zich, 

waardoor deze vaardigheden die de samenleving niet waar-

deert, juist aandacht kregen.

MANNENGROEPEN VOOR BEWUSTWORDING VAN GENDERGELIJKHEID 
DOOR ASSOCIATION OF MEN FOR GENDER EQUALITY - AHIGE

Associación de Hombres por la 
Igualdad de Género - AHIGE

David Kuplún
 
communicacion@ahige.org 
www.ahige.org

DE OPRICHTING VAN MANNENSTEUNGROEPEN

Mannengroepen zijn een onmisbaar instrument voor veran-

dering. Ze creëren een veilige, vertrouwelijke ruimte die ge-

dragsverandering vergemakkelijkt. In mannengroepen leren 

mannen van andere mannen zogenaamde soft skills, zoals 

actief luisteren en empathie. Dat is op zichzelf al iets nieuws: 

mannen hebben veel sociale relaties, maar vaak zijn weinig 

daarvan nabij of vertrouwd genoeg om persoonlijke zorgen 

op een kwetsbare manier te kunnen uitwisselen. Heel weinig 

mannen verhouden zich op die manier tot andere mannen. 

Dat is geen toeval, het is het gevolg van onderwijs, van  

competitiedrang, van angst voor nabijheid en het onvermo-

gen om zwakte en minder potentieel te tonen voor de ogen 

van hun concurrenten. 

Het gebrek aan relationele vaardigheden maakt dat mannen 

het vaak moeilijk vinden om te praten over intieme dingen. 

De stap zetten om buiten de traditionele patriarchale ver-

houdingen mensen te ontmoeten, is al vernieuwend. Het 

breekt met de mannelijkheidsnorm om zelf problemen op te 

moeten kunnen lossen.

mailto:communicacion%40ahige.org%20?subject=
http://www.ahige.org
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Met het doel mannen bewust te maken van de vele verschil-

lende manieren om man en mannelijk te zijn, worden in dit 

project mannen betrokken bij de herverdeling van huishou-

delijke taken en zorg, om GBV te voorkomen.

Mannen krijgen zo de boodschap dat ze hun verantwoorde-

lijkheid moeten nemen en zorg moeten dragen voor mens en 

milieu. Ook leren ze hun privileges als man te herkennen en 

daar eventueel van af te zien, en geweld van zichzelf of andere 

mannen te veroordelen. Bovendien wordt van hen gevraagd 

zich ondubbelzinnig in te zetten voor gelijkheid en zich uit te 

spreken tegen seksistisch geweld, open te staan voor reflectie, 

te leren van vrouwen en feminisme en tot slot om deze toewij-

ding te verspreiden in hun verschillende gemeenschappen. 

Dat mannen niet betrokken zijn bij bepaalde dingen of er in 

hun dagelijks leven niet mee in aanraking komen, is vaak te 

wijten aan misverstanden of schaamte. Het is daarom be-

langrijk om mannen luister- en reflectievaardigheden bij te 

brengen gericht op respect en inclusie. Ook  is het belangrijk 

om mannen te leren GBV te herkennen als een probleem van 

mannen dat vrouwen treft, en gendergelijkheid  te zien als 

een sociale kwestie die de hele samenleving, inclusief man-

nen, raakt.

Er zijn drie hoofdactiviteiten ontwikkeld door het 
project. Het opzetten van mannen-groepen zoals ‘Mannen 

die zorgen’, en het organiseren van een reeks bewustwor-

dings-bijeen¬¬komsten voor mannen met als doel bewust-

wording en veranderen van houding en handelswijze met 

betrekking tot gendergelijkheid. De workshop wordt om de 

twee weken gehouden en duurt maximaal ander¬half tot 

twee uur. 

Tijdens de workshop wordt de documentaire ‘New Girls 24 

Hours’ getoond, die de realiteit van vrouwenhandel laat zien. 

Deze documentaire laat de wrange situatie van deze vrou-

wen zien, maar ook de mogelijkheden die we als samenle-

ving hebben er iets aan te doen.

De strip ‘Feminist Men. Some Referents’ (Bakea Alonso en 

Alicia Palmer) wordt gepresen-teerd. De strip geeft een aan-

tal voorbeelden van feministische mannen die door de jaren 

heen hebben bijgedra¬gen aan een rechtvaardiger en gelijk-

waardi-gere samenleving. De work-shops worden begeleid 

door mensen die hebben deel¬geno-men aan de uitwerking 

ervan, zodat de betrokkenheid van mannen in de strijd voor 

gelijk-heid zicht¬baar wordt.

MANNEN DROMEN VAN GELIJKHEID  
DOOR CEPAIM FOUNDATION
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Alle activiteiten zijn gericht op duurzame samen-werking 

met groepen mannen, op luisteren en problemen aan bod 

laten komen die anders niet vaak besproken worden door 

mannen. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden aange-

gaan met educatieve centra, waar een tentoonstelling werd 

georganiseerd en workshops werden gegeven. De work-

shops duurden steeds een uur en boden jongeren de kans 

om in alledaagse situaties te kijken wat zij zelf konden doen 

voor meer gendergelijkheid.

De workshops waren open en participatief, de deelnemers 

konden ook zelf onderwerpen inbrengen. De workshops 

hadden wel een duidelijke focus, zodat het de deelnemers 

duidelijk werd waarom mannelijkheid in onze samenleving 

zo dominant is.

Ook was het nodig om enigszins omzichtig te werk te gaan, 

om deelnemers niet het gevoel te geven dat ze beschuldigd 

werden en om bij de deelnemers begrip te kweken voor de 

rugzak vol rollen en stereotypen die mannen met zich mee-

dragen en die hen soms verhinderen autonoom te handelen. 

Goed luisteren, mensen de ruimte geven en proberen de 

deelnemers te begrijpen is van vitaal belang om mannen zo-

ver te krijgen een proactieve rol aan te nemen bij het beëin-

digen van mannelijke dominantie.

Een strategie die goed heeft gewerkt, is het voortzetten van 

de mannengroepen na de voltooiing van het project. Dit was 

ook in het belang van de deelnemers en het trok nieuwe 

leden, waardoor het aantal deelnemers groeide. De educa-

tieve centra en andere plekken waar de activiteiten werden 

georganiseerd toonden veel belangstelling voor de tentoon-

stelling en de strip.

Fundación Cepaim 
 
Bakea Alonso Fernández de Avilés 

 
bakea@cepaim.org 
www.cepaim.org

mailto:bakea%40cepaim.org%20?subject=
http://www.cepaim.org
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SRI LANKA
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Het interventieprogramma ‘Fathers Who Have Daughters’ 

is een mentorprogramma voor vaders en dochters om tot 

een dialoog te komen en hun zorgen te delen met andere 

vaders en dochters in de gemeenschap. Binnen deze context 

bespraken vaders hun bezorgdheid over de scholing van hun 

dochters, hun veiligheid en het vinden van een ‘goede echt-

genoot’ voor hun dochters, evenals hun angst om hun doch-

ters de samenleving in te sturen. 

Vrouwen en meisjes hebben in Sri Lanka weinig zeggenschap 

over hun eigen leven. Dit komt vaak door culturele tradities 

die soms onveranderlijk lijken in samenlevingen waar socia-

le normen en familie-eer veel macht hebben. Een positieve 

verandering in de sociale status van meisjes en vrouwen is 

alleen mogelijk wanneer de houding van mannen verandert. 

Jonge meisjes worden teveel afgeschermd en gediscrimi-

neerd als het gaat om beslissingen over hun eigen leven. Het 

idee dat meisjes moeten worden opgevoed als fragiel en de-

coratief maakt hen kwetsbaar voor allerlei soorten geweld 

en pesterijen, en maakt dat ze niet weerbaar genoeg zijn om 

daarop te reageren of hun angst te overwinnen. De socialisa-

tie van meisjes als zwak en kwetsbaar beperkt hen in hun on-

afhankelijkheid, en schaadt hun mogelijkheden om te onder-

handelen over hun positie in het gezin en de samenleving. 

Het groeiende aantal huiselijke conflicten in veel gemeen-

schappen (meer dan zestig procent), is een reden tot zorg 

over het opvoeden van gewelddadige zonen. Jonge meisjes 

leren dat gewelddadige reacties van mannen een onder-

deel zijn van mannelijkheid en dat het normaal gedrag is dat 

wordt vertoond door ‘echte mannen’. Vanuit de gangbare 

overtuiging dat ‘echte mannen’ weten hoe ze hun vrouwen 

in bedwang moeten houden’ wordt deze boodschap soms 

ook juist door vrouwen doorgegeven. Zij excuseren mannen 

voor hun gewelddadige gedrag vanwege alcoholgebruik of 

‘typisch mannelijk’ gedrag. Vaders hebben daarentegen vaak 

een speciale band met hun dochters en maken zich zorgen 

over hun huwelijk.

VOOR VADERS DIE DOCHTERS HEBBEN   
DOOR FOUNDATION FOR INNOVATIVE SOCIAL DEVELOPMENT (FISD)

ACTIVITEITEN

In deze interventie zijn dialoogsessies en bewustmakings-

campagnes ingezet: 

1. Door vaderforums op te zetten, waar vaders de ruimte 

krijgen om onderling hun zorgen te delen over de opvoeding 

van hun dochters;

2. Door sessies te organiseren waarin de relatie tussen va-

ders en dochters wordt verbeterd en waarbij beide partijen 

de gelegenheid krijgen hun gevoelens over elkaar te uiten;

3. Door bewustwordingssessies door peers, andere vaders, 

over het opvoeden van weerbare dochters en zorgzame zo-

nen. Deze sessies worden gecombineerd met een foldercam-

pagne waarbij de vaders lid werden van de campagne ‘Be the 

Change’ van FISD;

4. Door met de ‘Father who have daughters’-campagne aan-

sluiting te zoeken met vaders van zonen en met hen het ge-

sprek aan te gaan over de ‘kosten van mannelijkheid’ met 

behulp van een bewustmakingsfolder.

De interventie creëerde een plek voor vaders om samen te 

komen en te werken aan zorgen die veel van hen wel hadden 

maar nog nooit hadden geuit.

Deze peer-sessies hadden een grote impact op de mannen, 

die normaal gesproken alleen bij elkaar kwamen om alco-

hol te drinken wat leidde tot andere problemen in gezinnen 

en de gemeenschap. Om en om nodigden de vaders ande-

re vaders in hun huizen uit zodat iedereen de gelegenheid 

kreeg om een bijeenkomst te organiseren. Door het organi-

seren van deze bijeenkomsten in hun eigen huis raakten de 

gezinnen van de vaders ook betrokken, en kwamen indirect 

allerlei normen van manne-lijkheid en vrouwelijkheid ter dis-

cussie te staan. 
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De interventie creëerde ook een mogelijkheid voor dochters 

om een betere band op te bouwen met hun vaders en open-

lijk met hen te spreken over kwesties die voor hen belang-

rijk zijn. Eerder bespraken de meisjes alleen zaken met hun 

moeders, die mogelijk normerende vrouwelijk invloeden 

doorgaven. Door deze interventie kregen vaders de gelegen-

heid hun dochters toe te staan om zelfstandig te beslissen, 

relaties aan te gaan en te handelen. In hun logboeken schre-

ven de dochters veel positieve verhalen over de relatie met 

hun vader. Tijdens de evaluatie aan het einde van het project 

werden veel positieve verhalen gedeeld, zowel door doch-

ters als door vaders.

Foundation for Innovative Social 
Development 
 
Samitha Sugathimala 

samitha@fisd.lk
www.fisd.lk

mailto:samitha%40fisd.lk?subject=
http://www.fisd.lk
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De nationale campagne Not on My Bus, richt zich op soci-

ale normen die sexual and gender based violence (SGBV) 

in het openbaar vervoer in Sri Lanka veroorzaken. Een nul-

tolerantiebeleid voor geweld tegen vrouwen en meisjes is 

een belangrijke prioriteit voor Oxfam in Sri Lanka. Om dit te 

bereiken heeft Oxfam in Sri Lanka toegezegd deel te nemen 

aan de Oxfam International (OI) Global End Violence Against 

Women and Girls (EVAWG) -campagne, en de landelijke cam-

pagne in Sri Lanka aan te passen. 

In Sri Lanka richt de campagne zich vooral op het verminde-

ren van geweld tegen vrouwen en meisjes in het openbaar 

vervoer en het veranderen van de sociale normen die eraan 

ten grondslag liggen. De verwachte uitkomst is dat seksu-

ele intimidatie in het openbaar vervoer vermindert door 

omstanderinterventies. Die geven hopelijk ook anderen de 

moed om ook in actie te komen wanneer SGBV plaatsvindt 

in bussen.

Terwijl SGBV in de publieke ruimte niet voorbehouden is aan 

Sri Lanka, hebben studies aangetoond dat het alomtegen-

woordig is in het land. Ondanks de wijdverbreide prevalen-

tie, ook in het openbaar vervoer, meldde slechts acht pro-

cent van de vrouwen en meisjes die ermee geconfronteerd 

zijn dat ze hulp hebben gezocht bij ordehandhavers, uit angst 

voor veroordeling en repercussies of door een gebrek aan 

vertrouwen in het rechtssysteem. Verder meldde slechts vier 

procent de politie te benaderen voor ondersteuning. 

Om SGBV in het openbaar vervoer te vermijden en te voor-

komen gebruiken vrouwen en meisjes in Sri Lanka allerlei 

coping-strategieën en veranderen ze hun eigen gedrag, bij-

voorbeeld hoe ze zich kleden, waar ze zitten en welke bus of 

route ze nemen. In gevallen waarin SGBV vaak voorkwam, 

meldden slachtoffers zelfs dat ze minder gingen reizen of 

verhuisden. 

De alomtegenwoordigheid van SGBV in het openbaar ver-

voer in Sri Lanka heeft ernstige gevolgen gehad voor hun 

maatschappelijke en economische participatie, evenals voor 

hun mentale en fysieke welzijn. Veel onderzoek naar SGBV in 

Sri Lanka geeft aan dat sociale normen een sleutelfactor zijn 

in het in stand houden van seksuele intimidatie en mishan-

deling van vrouwen in de publieke ruimte, aangezien die dat 

gedrag goedkeuren en normaliseren. 

Sociale normen en achterhaalde ideeën over mannelijkheid 

bevorderen mannelijke agressie en houden hun macht en 

privileges in stand. Dit wordt genoemd als een factor die 

seksueel geweld tegen vrouwen in Sri Lanka veroorzaakt. 

Hoewel niet alle mannen daders zijn of zich houden aan het 

heersende idee van mannelijkheid, profiteren de meeste wel 

van de privileges die hun man zijn hen biedt. Deze impliciete 

mannelijkheid kan dus verklaren waarom veel mannen als 

omstanders niet ingrijpen. Bovendien suggereren studies 

dat deze sociale normen niet alleen de overhand hebben in 

gemeenschappen, maar ook binnen instellingen van wet-

shand¬havingsinstanties en overheden, waardoor het stig-

ma en de discriminatie van slachtoffers  en de daaruit voort-

vloeiende onderrapportage SGBV-incidenten toenemen. 

De #NotOnMyBus-campagne is gericht op het betrekken van 

mannen en jongens, zowel bij het veranderen van hun rol 

van omstander tot interveniërende partij, als bij het veran-

deren van heersende overtuigingen onze wetshandhavers. 

Omstanderinterventie wordt in de Sri Lankaanse cultuur niet 

gestimuleerd en seksuele intimidatie in de openbare ruimte 

wordt gezien als iets waar je je als omstander niet mee moet 

bemoeien. 

NIET IN MIJN BUS: #CREATEASCENE   
DOOR OXFAM SRI LANKA MET LOKALE PARTNERS EN MENENGAGE ALLIANCE IN SRI LANKA
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NIET IN MIJN BUS: #CREATEASCENE   
DOOR OXFAM SRI LANKA MET LOKALE PARTNERS EN MENENGAGE ALLIANCE IN SRI LANKA

Door op te treden tegen seksuele intimidatie in het open-

baar vervoer, zorgt de campagne voor een veilige en geweld-

loze plek voor vrouwen en meisjes. Volgens de UNFPA-studie 

heeft 82 procent van de omstanders gezegd dat ze zelden 

tussenbeide komen wanneer ze getuige zijn van seksuele in-

timidatie in het openbaar vervoer. Deze uitdaging moet dus 

worden overwonnen, omstanders moeten waakzaam zijn en 

leren dat er verschillende effectieve manieren zijn om in te 

grijpen, zonder daarbij het slachtoffer de schuld te geven.

De #NotOnMyBus-campagne wil een beweging in gang zet-

ten waarbij mannen en jongens als omstanders betrokken 

worden. Raadpleeg voor meer informatie over de lopende 

campagne de FB-pagina, www.facebook.com/createascenelk

IMPACT

MenEngage Alliance in Sri Lanka 
 
Heshani Ranasinghe 

 
heshanir@oxfam.org.au 
www.facebook.com/createascenelk/

1. De sociale media campagne voor bewust-wording had 

binnen een week meer dan 500 volgers. Het aantal vol-

gers is nu 2600.

2. De campagne draagt bij aan de nationale beweging 

ter voorkoming van seksuele intimidatie in het openbaar 

vervoer door het Nationaal Comité voor Vrouwen in sa-

menwerking met belanghebbenden van de overheid en 

niet-gouvernementele organisaties. 

3. De campagne is een partnerschap aangegaan met de 

MenEngage Alliance in Sri Lanka voor de ontwikkeling 

van vaardigheden en bewustmaking van mannen en 

jongens. 

4. De campagne loopt nog steeds en de evaluatie moet 

nog plaatsvinden.

mailto:heshanir%40oxfam.org.au%20?subject=
http://www.facebook.com/createascenelk/
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Het Happy Families-programma richt zich op empowerment 

van vrouwen en meisjes voor zelfontplooiing en preventie 

van GBV. Daarnaast creëert het ook ruimte voor mannen en 

leert het hen bij te dragen aan het welzijn van vrouwen en 

te werken aan gezonde relaties. De gezinskampen en andere 

familieprogramma’s op gemeenschapsniveau bieden gezin-

nen de gelegenheid om te werken aan betere communicatie, 

om het ijs te breken en elkaar meer liefde en respect te to-

nen binnen de veilige ‘openbare ruimte’ van het programma, 

waarna ze het mee kunnen nemen in de ‘privéruimtes’ van 

het gezin. 

Zowel mannen als vrouwen geven na de interventie aan 

een stabielere relatie te hebben,  beter en met meer res-

pect voor elkaar te kunnen onderhandelen, en meer ‘quali-

ty-time’ door te brengen met hun gezinsleden. Vrouwen ge-

ven bovendien aan assertiever te zijn geworden ten aanzien 

van beslissingen over hun eigen leven en veranderingen die 

thuis moeten plaatsvinden. 

Mannen vertellen dat ze door de interventie geleerd hebben 

om hun eigen beperkte visie op mannelijkheid te bevragen, 

zodat ze veranderin-gen in hun eigen leven en binnen hun 

gezin kunnen doorvoeren en daarbij los kunnen komen van 

patronen die altijd gebaseerd zijn geweest op macht en con-

trole van hun kant. 

De Be the Change-campagne en het Happy Families-pro-

gramma empoweren en motiveren mannen om  de ma-

nieren waarop ze gewend zijn man te zijn, te bevragen. De 

interventies creëren een gunstige omgeving waarin mannen 

de grenzen van traditionele mannelijkheid verbreken zon-

der het gevoel te krijgen daarmee iets te verliezen, maar er 

juist hun voordeel mee te doen als persoon, als gezin en als 

samenleving. Cruciaal daarin is dat mannen eerlijke relaties 

opbouwen met hun intieme partners, peer-groepen en in de 

samenleving, terwijl tegelijkertijd geweld tegen vrouwen en 

meisjes wordt voorkomen. Waar Happy Families zich voor-

namelijk richt op mannen in hun partner- en ouderrol, richt 

Be the Change zich in het algemeen op jongens en mannen.

De belangrijkste strategie van het Happy Families-program-

ma is om gemeenschappen als geheel in dialoog te brengen 

over hun houding, waardesystemen, percepties en overtui-

gingen wat betreft de rollen en verantwoordelijkheden van 

vrouwen en mannen. Vervolgens moedigt het programma 

mannen aan om te reflecteren op de emotionele waarde 

van betere relaties met hun vrouwen en kinderen. Mannen 

worden gemotiveerd hun manier van denken te veranderen 

en anders om te gaan met hun gezinnen. De vervulling die 

het geeft een betere echtgenoot en vader te zijn, wordt ver-

ondersteld de positieve aspecten van mannelijkheid te ver-

sterken en de schadelijke aspecten ervan, met name die van 

gendergerelateerd geweld, te ontkrachten.

De campagne Be the Change overtuigt mannen om zelf de 

machtsverhoudingen te verleggen naar een meer recht-

vaardige relatie met vrouwen, door hun mannelijkheid op-

nieuw vorm te geven. De interventie keert het patriarchale 

waardensysteem om en koppelt een hogere waardering aan 

gedragingen en houdingen die leiden tot evenwichtigere ge-

nderverhoudingen, terwijl het traditionele mannelijke hou-

dingen en gedragscodes afkeurt. Het afleren van culturele 

mannelijkheidsnormen vormt de kern van beide projecten.

Mannen die betrokken zijn geweest bij de interventies wor-

den vervolgens voordoeners in hun peer-groepen en laten 

een positieve mannelijkheid zien die zich vervolgens kan 

verspreiden in hun gemeenschappen en de rest van de sa-

menleving. 

HET HAPPY FAMILIES-PROGRAMMA EN DE BE THE CHANGE-CAMPAGNE 
DOOR FOUNDATION FOR INNOVATIVE SOCIAL DEVELOPMENT (FISD)



33

Foundation for Innovative Social 
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Samitha Sugathimala 

 
samitha@fisd.lk 
www.fisd.lk

De resultaten van een evaluatie via jeugdclubs laten een 

positieve gedragsverandering zien bij de kinderen in gezin-

nen van de deelnemers. Ook laten de statistieken zien dat 

gezinsleden meer tijd met elkaar doorbrachten, er minder 

conflicten en ruzies waren tussen de ouders, er beter on-

derling werd gecommuniceerd, en de genderrollen gelijker 

verdeeld. 

Tegelijkertijd daalde het aantal incidenten van huiselijk ge-

weld maar was er een groei van het aantal meldingen, vol-

gens cijfers van een betrokken vrouwencollectief. Daarnaast 

bleek het aantal vrouwen dat betrokken was bij en actief 

deelnam aan vrouwengroepen gestegen. Peer-dialoogses-

sies met mannen lieten zien dat de interventie een groot ef-

fect had op hun gemeenschappen.

mailto:samitha%40fisd.lk%20?subject=
http://www.fisd.lk
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