Jongen of meisje,
iedereen dezelfde rechten?

In 2015 werden 17 doelen gedefinieerd die de wereld moeten verbeteren en die tegen
2030 bereikt moeten worden: de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het vijfde doel wil
bereiken dat meisjes en jongens, en vrouwen en mannen gelijk zijn.

Wat kunnen jullie organiseren om dit doel te bereiken op jullie
school?

U
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Voorbeeld : Zoek bestaande stereotypen of ongelijkheden tussen meisjes en jongens binnen jullie school
en voer een sensibiliseringscampagne.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. INFO

Indien jullie ideeën willen delen, kunnen jullie ze opsturen naar
avankelecom@unicef.be. We zullen ze op de UNICEF kids website
posten! www.unicef.be/kids

Teken een vrouw
of een man (je mag kiezen!).
Schrijf in de vakjes hieronder volgende
informatie over deze vrouw of man:
voornaam, beroep, idool, lievelingssport,
droom, lievelingskleur, hobby.
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_______________

_____

Ver. Uitgever: UNICEF België, Dirk Jacxsens, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel

Voor meer informatie bezoek
onze website: www.unicef.be/kids

Beroep:

Idool:
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• Vrouwen pas in 1948 konden gaan stemmen
in België?
• Het loon van vrouwen in de Verenigde Staten
22% lager ligt dan dat van mannen?
• In Sub-Sahara Afrika per 100 jongens, maar
70 meisjes naar school gaan?
• Wereldwijd een derde van de meisjes en
vrouwen slachtoffer wordt van geweld?
• Er in België weinig mannen zijn die werken
met kinderen als kleuterleider of als leerkracht in het lager onderwijs?
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b. Bekijk de tekeningen: hoe hebben jullie ze op de tafel
of op het bord geplaatst? Hoe hebben jullie de vrouwen
getekend (kleding, kapsel ...) ? Welke eigenschappen
hebben jullie bij de vrouwen geschreven? Wat hebben
jullie bij de mannen getekend? Welke eigenschappen
werden alleen bij de mannen geschreven?
c. Schrijf op wat jullie zien op de tekeningen en in de
vakjes. Bijvoorbeeld: zijn er sommige eigenschappen
die alleen bij de vrouwen terugkomen? Of alleen bij de
mannen? Zijn er eigenschappen die zowel bij mannen
als vrouwen geschreven werden? Zijn er eigenschappen
die mannen en vrouwen gemeenschappelijk hebben?
Waarom hebben jullie deze eigenschappen bij de
mannen en de vrouwen geschreven?
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a. Plaats de tekeningen van op de voorpagina zodat ze
zichtbaar zijn voor alle leerlingen.
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Alle eigenschappen vloeien voort uit stereotypen*.
Kunnen jullie er enkele vinden?

WOORDENLIJST:

•

Jongens zijn sportiever dan meisjes.
•

Meisjes zijn erg gevoelig.
•

____________________________________________________

•

____________________________________________________

•

____________________________________________________

* Stereotype: Een stereotype is
een overdreven beeld van een
groep mensen dat vaak niet
overeenkomt met de werkelijkheid.Dit beeld kan verschillen
tussen culturen.

Hoe zijn deze stereoptypen over gender volgens jou ontstaan?
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Het woord “geslacht” verwijst naar de biologische
eigenschappen die mannen en vrouwen van elkaar
onderscheiden.
Het woord “gender” verwijst naar de rollen, het
gedrag, de activiteiten die een maatschappij passend
vindt voor mannen en vrouwen.

Denk in groepjes na over eigenschappen die samenhangen met het geslacht en over eigenschappen die
samenhangen met gender. Vul onderstaande tabel met voorbeelden aan met jullie ideeën.
Voorbeelden van eigenschappen die samenhangen met

Voorbeelden van eigenschappen die samenhangen met

geslacht

gender

______________________________________

•

Jongens spelen vaker dan meisjes sporten
zoals voetbal of rugby.

•

•

_______________________________________

______________________________________

Bijna overal ter wereld doen vrouwen vaker
het huishouden dan mannen.

______________________________________

•

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Met andere woorden: “jongen” en “meisje”, zijn
groepen die gelinkt zijn aan het geslacht, …

Julia, 13 jaar – België
« Mijn familie wil niet dat ik veiligheidsagente word omdat
ze vinden dat dat een beroep voor mannen is. »

•

_______________________________________
gh

•

•

Afaid, 15 jaar – Mali
«Twee jaar geleden vluchtte Afais uit het gevaarlijke
Mali met haar familie. Vandaag leeft ze in een vluchtelingenkamp in M’Bera, Mauritanieë. Toen ze 14 jaar
oud was, heeft haar vader haar verplicht te trouwen
met een veel oudere man. Volgens hem was het tijd
voor haar om een man te hebben en om kinderen
te krijgen. De mama van Afais was tegen dit huwelijk
en heeft haar bezorgdheid gedeeld met InterSOS, een
partner van UNICEF in Mauritanië. InterSOS is erin
geslaagd de vader en de toekomstige echtgenoot te
overtuigen het huwelijk te annuleren. Het is nu een
jaar geleden dat het huwelijk van Afais ontbonden
werd. Ze leeft nog steeds met haar ouders en helpt
haar mama in het huishouden. »

_______________________________________
_______________________________________

terwijl “mannelijk” en “vrouwelijk” twee
gendergroepen zijn.

Luca, 11 jaar – België
« Als er iets verplaatst of gedragen moet worden in de
klas zegt mijn leerkracht altijd : Kan er een sterke jongen
helpen … ? Ik vraag me dan altijd af: “En de meisjes
dan? Hebben zij niet genoeg spieren? »

41/Sin

Jongens hebben dikkere botten dan meisjes.

Raweya, 15 jaar – Egypte
«Ik heet Raweya. Ik ben 15 jaar en kom uit Egypte.
Ik denk dat mijn vrienden me behulpzaam en grappig
vinden (hoop ik!) en heel koppig! Ik heb altijd aan mijn
ouders gezegd dat ik naar school wilde gaan. In vele
regio’s in Egypte is het onderwijs voor meisjes niet
belangrijk, vooral op het platteland waar er veel werk is
thuis en in de velden. Wel ...Ik leef op het platteland en
vind het raar om zo te denken want meisjes die naar
school gaan lijken meer gerespecteerd te worden en
krijgen meer vrijheid. »
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•

Vind voor elke getuigenis hieronder het stereotype dat aan de
basis ligt van de situatie van de kinderen. Denk na bij welk recht
ze horen. Je kan de artikels van het Kinderrechtenverdrag terugvinden op www.unicef.be/kids

ICEF/U

Wat is het verschil
tussen ‘geslacht’
en ‘gender’ ?

Het verschil tussen ‘geslacht’ en ‘gender’ is niet
altijd gemakkelijk te begrijpen. Om je wat te helpen,
hebben we hieronder de definities uit het woordenboek geschreven.

Alle kinderen hebben dezelfde rechten, of ze nu blank, zwart, klein of groot, meisje of jongen zijn.
Maar door stereotypen worden meisjes niet altijd op dezelfde manier als jongens behandeld. Dit heeft
vaak negatieve gevolgen voor meisjes...
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Dezelfde rechten voor iedereen …
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