
Amsterdam maakt vliegende start met
mannenemancipatie

Om te zorgen dat vrouwen en mannen gelijke kansen hebben en hun leven naar eigen keuze
kunnen inrichten, moeten ook mannen emanciperen. Dat betekent onder meer het bespreken
en doorbreken van traditionele rolpatronen en processen en hun ongewenste effecten. Denk
aan een scheve verdeling tussen werk- en zorgtaken en de sociale onveiligheid voor meiden,
vrouwen en lhbtqia+ personen. Om mannenemancipatie een integraal onderdeel te maken van
het Amsterdamse emancipatiebeleid is het eerste stedelijke mannenemancipatieproject
gestart: de Alliantie Mannenemancipatie Amsterdam. In april en mei organiseert deze alliantie
diverse intervisiebijeenkomsten in verschillende stadsdelen.

De Alliantie Mannenemancipatie Amsterdam werkt aan een rechtvaardige samenleving waarin
iedereen zich in vrijheid, gelijkheid en veiligheid ten volle als mens kan ontplooien. Daarvoor is zowel
mannen- als vrouwenemancipatie nodig. “Door het emanciperen van jongens en mannen draagt deze
alliantie bij aan het verbeteren van de sociale veiligheid in Amsterdam”, aldus Shirodj Raghoenath
van de alliantie. “Het bevorderen van zorgzame mannelijkheid is goed voor de verdeling van werk- en
zorgtaken tussen mannen en vrouwen en draagt ook nog eens bij aan het welzijn van jongens en
mannen zelf.”

Om gewelddadige mannelijkheid te voorkomen en zorgzame mannelijkheid te stimuleren hebben
diverse Amsterdamse organisaties de handen ineengeslagen. Mannencentrum Daadkr8, Stichting
Gouden Mannen, Qpido, Fairspace en Stichting Emancipator werken samen om andere organisaties
en professionals te stimuleren en te faciliteren om met mannenemancipatie aan de slag te gaan. De
alliantie verbindt organisaties, versterkt de deskundigheid van professionals, ontwikkelt interventies
en agendeert mannenemancipatie in Amsterdam.

Vanaf april organiseert de Alliantie een reeks intervisiebijeenkomsten in verschillende stadsdelen,
voor sleutelpersonen die werken met jongens en mannen. Het programma wordt per bijeenkomst
afgestemd op de behoeften van sleutelfiguren die werken met jongens en mannen in de stadsdelen.
“Waar de bijeenkomst in Amsterdam Zuidoost gaat over de invloed van institutioneel racisme op
jongens en mannen, gaat de bijeenkomst in Nieuw-West over de verbinding van mannen met het
thuisfront. In Amsterdam Noord wordt gesproken over de basisprincipes van mannenemancipatie en
in de stedelijke bijeenkomst op 2 mei staan we stil bij hoe jongens en mannen zorgen voor een veilige
stad. Door in gesprek te gaan met professionals, sleutelfiguren en organisaties kunnen we inspelen
op de onderwerpen die leven binnen het stadsdeel,” aldus Raghoenath.

De bijeenkomsten zijn voor professionals, sleutelfiguren en organisaties die met jongens en mannen
werken en die op zoek zijn naar inzicht en kennis over het bespreken en doorbreken van traditionele
mannelijkheidsnormen en rolpatronen. Aanmelden kan via de website, daar staan ook alle data van
de bijeenkomsten: www.emancipator.nl/alliantie-mannenemancipatie-amsterdam/.
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