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Inleiding
In 2019 heeft Emancipator de ingezette weg voorgezet en kunnen uitbouwen. We
bouwen brede maatschappelijke allianties op de thema’s van mannenemancipatie.
We verbinden het bevorderen van zorgzame mannelijkheid en het voorkomen van
gewelddadige mannelijkheid steeds meer. We laten zien dat het doorbreken van
genderstereotypen en het transformeren van traditionele opvattingen over
mannelijkheid hiervoor noodzakelijk zijn. We verbinden lokale initiatieven in steden
en wijken met nationale en internationale ontwikkelingen en organiseren
uitwisseling en wisselwerking tussen de verschillende niveaus. Bijvoorbeeld door de
ontwikkeling van MenCare Nederland te verbinden met de ontwikkeling van het
Deltaplan voor het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van
geweld tegen meisjes en vrouwen. Door de internationale samenwerking in
Breaking the Cycle deel te maken van de ontwikkeling van het Deltaplan. Door
IMAGINE peer educators en andere mannen te ondersteunen om de wereld in te
gaan met de boodschap dat mannenemancipatie het verschil kan maken.

Het Deltaplan voor het betrekken van jongens
en mannen bij het voorkomen van
gendergerelateerd geweld & de White Ribbon
Campagne
We hebben grote stappen gezet in de ontwikkeling van het Deltaplan vanuit de White Ribbon Campagne.
Met in totaal vijf partnerbijeenkomsten, een trainingsweekend en alle activiteiten die daaruit voortkwamen
hebben we dit jaar dertig nieuwe partnerorganisaties geworven en bij veel van hen een grote impact gehad
op hun medewerkers, hun organisatie en hun werk. Bij bijvoorbeeld Radar, Feniks, Veilig Stappen en
Daadkr8 zijn mannenemancipatie, gendertransformatief werken en het betrekken van jongens bij het
voorkomen van geweld op de agenda komen te staan.
In Rotterdam zijn we naar aanleiding van de stille tocht eind 2018 betrokken bij de Werkgroep Stop Geweld
Tegen Vrouwen van Wethouder Bokhove. Samen met Donadaria, Radar en Spior – partners in de
organisatie van de stille tocht en aangesloten bij het Deltaplan – ontwikkelden we een plan voor
dialoogbijeenkomsten over het voorkomen van geweld tegen vrouwen in heel Rotterdam. Emancipator zal
in dit kader in 2020 een slotbijeenkomst organiseren over het betrekken van jongens en mannen bij het
voorkomen van geweld.
Samen met Radar verzorgden we een trainingsweekend voor Rotterdamse jongeren over het (betrekken
van jongens en mannen bij het) voorkomen van geweld tegen meisjes en vrouwen.
Het Deltaplan is gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met steun van het
VSB Fonds.

Alliantie Werk.en.de Toekomst
Werk.en.de.Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in
het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om
werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een
samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis,
Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk
expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
In 2019 ontwikkelden we een toolkit voor het stimuleren van jongens richting zorg
en zorgende beroepen, wierven we meer dan veertig ‘voordoeners’ van nieuwe
mannelijkheid en bijna vijftig leden voor de nieuwe denktank mannenemancipatie,
voerden een verkenning uit naar draagvlak voor een op te richten MenCare
Nederland en organiseerden een expertmeeting over talentontwikkeling bij jongens
en mannen.

Alliantie Genderdiversiteit
De Alliantie Genderdiversiteit bundelt tientallen Nederlandse organisaties die zich
(willen) inzetten voor het vergroten van de acceptatie van genderdiversiteit en het
tegengaan van genderstereotypen. We zetten ons in voor acceptatie van diversiteit
en flexibiliteit in ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gedrag, gelijke waardering van
‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’, en bredere en ruimere opvattingen over wat
‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ betekenen.
Met de Alliantie Genderdiversiteit organiseerden we een brainstorm en een
kennishub over genderdiversiteit en kruisende ongelijkheden (intersectionaliteit),
en droegen bij aan de brainstorm en kennishub over genderdiversiteit in de
opvoeding en genderdiversiteit in de tienertijd. De aanbevelingen, tips en tricks en
do’s en don’ts zijn hier te vinden en werden breed verspreid.

MenEngage
Emancipator is sinds 2013 actief lid van de Stuurgroep van MenEngage Europe, en sinds 2014 één
van de coördinatoren. Sinds augustus 2018 biedt Emancipator onderdak aan het secretariaat van
dit Europese netwerk met meer dan 80 leden uit meer dan 30 landen. Per 1 januari 2020 nemen
anderen in MenEngage Europa het coordinatorschap op zich, Emancipator blijft lid van de
Stuurgroep. Het secretariaat wordt per 1 januari 2020 overgedragen aan het Zweedse MÄN.

In 2019 heeft Emancipator vanuit MenEngage onder andere deelgenomen aan de volgende
internationale bijeenkomsten:

31-01-2019 tm 1-2-2019 EIGE CSO consultation meeting Vilnius
24 tm 25-10-2019 Fatherhood en MenCare meeting Wenen
14 tm 16-5-2019 Study visit from MÄN in Stockholm about violence prevention
30 en 31-10-2019 Steering Committee meeting Amsterdam

IMAGINE
In 2019 gaven we 47 IMAGINE-workshops aan bijna negenhonderd jongeren. We
organiseerden een trainingsweekend waar we nieuwe peer educators hebben
geworven en bouwden aan een vastere structuur voor vrijwilligers. Momenteel
zijn er zeventien peer educators actief voor IMAGINE.
IMAGINE is tussen 2016 en 2018 ontwikkeld in samenwerking met MÄN
(Zweden) en The Good Lad Initiative (UK), gefinancierd vanuit het ‘Justice, Rights
and Citizens’ programma van de Europese Commissie en kreeg in Nederland cofinanciering van de Gemeente Amsterdam. Sinds 2018 wordt IMAGINE door
Emancipator uitgevoerd met steun van de Gemeente Amsterdam en als
onderdeel van de White Ribbon Campagne.

Breaking the Cycle
Breaking the Cycle was een eenjarig Erasmus+-project met partners in India, Sri
Lanka, Madagakar, Samoa en Spanje. In februari 2019 was in Samoa de
openingsbijeenkomst, in maart bezochten we India voor een seminar, in mei
organiseerde Emancipator een succesvolle uitwisseling in projectpartners in
Nederland op bezoek bij een aantal partnerorganisaties van Emancipator en
hebben zij Deltaplanpartner ontmoet, in september waren we in Sri Lanka voor de
train-de-trainer en ten slotte was in december de afsluitende conferentie in Spanje.
Voor Emancipator was dit project een kans om kennis te maken met mensen en
organisaties uit de hele wereld en om nieuwe kennis, inspiratie en werkvormen op
te doen.

EquiTeens
Eind 2019 stapte Emancipator in het Erasmus+-project EquiTeens, met partners in
Oostenrijk, Kroatië en Bosnië en Herzegovina. Het project gaat begin 2020 van start
met een kick off-bijeenkomst in Zagreb, Kroatië.

De Emancipator Familie
In 2019 zijn we op zoek gegaan naar nieuwe financieringsvormen. We riepen een
platform voor donateurs in het leven: de Familie. Op Internationale Mannendag
werd de Familie gelanceerd. Vanaf 50 euro per jaar konden mensen zich aansluiten.
Op de eerste dag meldden zich al zes mensen aan, eind 2019 hadden we in totaal
twintig Familie-leden. In 2020 gaan we ook de mogelijkheid aanbieden om
maandelijks te doneren in plaats van enkel jaarlijks en hopen we het aantal
donateurs uit te breiden.

Community
In 2019 wierven we meer dan vijftig nieuwe ambassadeurs en meer dan vijfhonderd
nieuwe Facebook-likes, en groeide ook het aantal volgers van onze Instagrampagina
hard. Meer dan twintig mensen meldden zich aan voor de Emancipator-familie,
meer dan veertig mannen meldden zich als voordoener, meer dan vijftig mensen
meldden zich voor de denktank mannenemancipatie. We organiseerden twee
trainingsweekenden met in totaal meer dan dertig deelnemers, en in de White
Ribbon-blogmarathon schreven meer dan twintig mensen, van wie drie kwart niet
eerder had bijgedragen. Dertig organisaties sloten zich aan bij het Deltaplan en vele
individuen meldden zich als geïnteresseerde, en ook met de Alliantie
Genderdiversiteit hebben we veel mensen en organisaties bereikt met de
brainstorms en kennishub.
Emancipator heeft in 2019 dus veel nieuwe mensen actief bij de organisatie en ons
werk weten te betrekken.

Overige activiteiten
25 februari: Emancipator viert haar vijfde verjaardag met het Vernieuwjaarsborrelfeest
8 april: Jens van Tricht was namens Emancipator te zien in de documentaire Man Made van Sunny Bergman, hier terug
te kijken
19 november: Emancipator vierde voor het eerst Internationale Mannendag, om zorgzame mannelijkheid te bevorderen
en gewelddadige mannelijkheid te voorkomen
22 november: Jens van Tricht was namens Emancipator gastspreker bij LeanIn Nederland: Be The Change, met meer dan
tweehonderd gasten uit het bedrijfsleven
10 december: Jens van Tricht was namens \Emancipator genomineerd als Mensenrechtenmens 2019

Theater
Allerlei theatermakers worden geïnspireerd door het werk van Emancipator. Rikkert van Huisstede en de boys touren
met collagestuk Boys Won’t Be Boys, Tim van der Molen en zijn collega’s maakten de voorstelling MEN(S), drie van onze
partners sloegen de handen ineen voor Wij Mannen, Waarom Mannen Slaan ging in 2019 opnieuw op tour en ook
Circus Engelbregt lanceerde de Penis Dialogen.

Verhuizing
In 2019 verhuisden we van Mannencentrum Daadkr8 in Amsterdam Nieuw-West naar een kantoor in het pand bij het
Doven Ontmoetings Centrum (DOC) van de SWDA, aan de Stadhouderskade.

Media
Emancipator werd meer dan veertig keer genoemd in allerlei media-uitingen. Onder
andere:
• NPO Radio 1, Dit is de dag: “Traditionele mannelijkheid is schadelijk” (9 januari 2019)
• NAP Nieuws: “Seksles over grenzen komt te weinig voor op scholen” (13 februari 2019)
• NPO Radio 2, Shay! “Mannen hebben het moeilijk met mannelijkheid” (15 april 2019)
• Damn, Honey: aflevering 26 over mannen, de manbox en het patriarchaat (28
september 2019)
• Welt: “Das Peinliche ist, dass Männer Teil des Systems sind” (2 november 2019)

Alle media: https://www.emancipator.nl/emancipator-in-de-media/

