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E D I T O R I A A L

Sinds de massale aanrandingen en
diefstallen einde 2015 van meisjes
en vrouwen in Keulen en tientallen andere grote en middelgrote
Europese steden, staat het thema
vrouwenrechten en gender volop
in de belangstelling. De media
overstelpen ons met allerlei bijdragen van al dan niet experten op
het domein. Persoonlijk vind ik dit
een goede zaak, want er is op het
vlak van vrouwenrechten en gendergelijkheid nog veel werk aan
de winkel, ook bij ons trouwens.
Gender is niet te verwarren met
geslacht of sekse, die verwijzen
naar de biologische verschillen
tussen mannen en vrouwen, die
universeel en (meestal) onveranderlijk zijn.
Het concept “gender” verwijst
naar de sociale ideeën, verwachtingen en normen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid: wat
betekent het om man of vrouw te
zijn? Het gaat ook om de manier
waarop deze ideeën rond mannelijkheid en vrouwelijkheid tot uiting komen, over de sociale rollen
die mannen en vrouwen invullen
en de waarde die aan die rollen
worden gekoppeld. Het gaat dus
om de relatie tussen de man en
de vrouw. Deze sociale ideeën en
verwachtingen zijn voor een groot
deel sociaal en cultureel bepaald,
en veranderen bijgevolg constant,
ze worden verfijnd of bijgesteld
naargelang de context en de tijdsgeest.
Simone de Beauvoir schreef in
1949 in haar boek “Le deuxième

sexe” de markante zin “Je wordt
niet als vrouw geboren, je wordt
als vrouw gemaakt”, waarmee ze
het belang vanonderwijs wilde
aantonen, en van de keuzevrijheid bij de betekenisgeving
rond de begrippen “vrouwelijkheid” en “mannelijkheid”.
Beste vrienden,
Ook dit jaar weer gaan wij voluit voor gender mainstreaming
en een beleid van gelijke kansen
in onze projecten in het Zuiden.
Door de preventieve strategie van
“gender mainstreaming” wensen
wij systematisch de consequenties
na te gaan voor mannen én vrouwen van onze interventies, en bewust rekening te houden met de
specifieke behoeften en verwachtingen van alle burgers, en dit
vanaf de identificatiefase tot de
evaluatiefase van een programma.
Gender mainstreaming gaat dus
genderbewust te werk, niet genderneutraal. Want genderneutrale
beslissingen of beleidskeuzes kunnen leiden tot het in stand houden
van ongelijkheid. Bijvoorbeeld, de
keuze om iedereen te laten genieten van een pensioen na 40 jaar
voltijds werken, is in het nadeel
van vrouwen omdat ze gemiddeld
vaker (noodgedwongen) deeltijds
werken of loopbaanonderbreking
nemen om te zorgen voor de kinderen.
Kinderen Derde Wereld combineert deze aanpak van gender als
transversaal aandachtspunt, met
de curatieve strategie van gelijke
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kansen: waar op een domein,
zoals toegang tot onderwijs
of tot de arbeidsmarkt, ongelijkheden worden vastgesteld,
plannen we samen met onze
partners specifieke projecten
ten einde de situatie recht te
zetten en de achterstand van
vrouwen weg te nemen. Deze
voor de doelgroep gunstige
projecten zijn bijgevolg tijdelijk
van aard, en houden op wan-

neer de feitelijke gelijkheid gerealiseerd werd.
Ervaring leert ons dat beide
strategieën elkaar aanvullen en
versterken. Maar stereotypen
wegwerken, en cultuurgebonden discriminaties verminderen
en wegwerken, zijn zoals jullie vermoeden, een werk van
lange adem. En belangrijk ook
is het om naast de meisjes en

de vrouwen, ook de mannen
te betrekken bij het proces van
mentaliteitsverandering en het
in vraag stellen van genderrollen en –verhoudingen.
Met jullie trouwe steun lukt het
ons, beetje bij beetje, stap voor
stap. Waarvoor dank! ■
Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

Opgroeien in Kinshasa
In de DR Congo worden de
straatkinderen aan vele gevaren blootgesteld. De hoofdstad
Kinshasa alleen al telt bijna
20.000 straatkinderen1 en
sommige overbevolkte wijken
zijn bijzonder getroffen.

overgeleverd, en komen vaak
op straat terecht.
Al zwervend vinden zij gevaarlijke activiteiten om te overleven: diefstal, prostitutie, onderbetaalde arbeid, geweld…
Vanaf hun prille leeftijd ge-

schillende doelstellingen om
het aantal straatkinderen te
verminderen, en om de kinderen en jongeren kansen te geven om weg te geraken uit hun
ellende, om een nieuw levensproject te bieden:
• Kwetsbare families identificeren en begeleiden door
oplossingen voor te stellen
voor de het breken van de
familiale banden;
• Toegang tot onderwijs of tot
professionele vorming, verzekeren voor de kinderen;
• Mensen opleiden zodat zij
de re-integratie van de kinderen kunnen volgen dankzij
de “Comités Locaux de Protection de l’Enfance” (CLPE),
zijnde de lokale comités ter
bescherming van het kind;
• Sensibiliseringscampagnes
organiseren aangaande de
Rechten van het Kind en hun
bescherming…
Deze partners leiden verschillende activiteiten voor de
straatkinderen, hun families en
hun gemeenschap.

Hoge werkloosheidscijfers, ontwrichte gezinnen, extreme armoede, van school afhaken,
religieuze indoctrinatie, beschuldigingen van hekserij…
de families kunnen de familiale
banden niet aanhouden en de
kinderen worden aan zichzelf

nieten zij niet van aangepaste
levensomstandigheden en krijgen zij geen onderwijs.
Sinds een tiental jaren werken
KDW, en haar vier Kinese partners, met straatkinderen. Onze
actuele projecten hebben ver-

Een van de voornaamste, is de
toegang tot professionele
opleidingen bevorderen voor
de arme adolescenten uit de
gemeenschappen waar we
werken.

1

Bron : Unicef.

Zelfs indien de aan de ouders
gevraagde bijdrage voor het
volgen van een intensieve pro-

Lessen snit en naad, op de grond,
bij gebrek aan een tafel…

fessionele vorming, die binnen
het jaar moet leiden tot een
fatsoenlijke betaalde baan, bijzonder laag is (vaak niet meer
dan 5 dollar per maand), stellen

wij vast dat talrijke jongeren,
en vooral meisjes, de cursus bij
gebrek aan middelen stopzetten… Grote armoede is niet de
enige reden voor het stoppen,
er zijn ook nog de ziektes, de
ongewilde zwangerschappen
op zeer jonge leeftijd, het afhaken wegens gebrek aan materiaal in de door onze partners
beheerde vormingscentra…
Een voorbeeld: twee van onze
vier partners in Kinshasa stellen een cursus informatica voor
aan de jongeren. Het aanbod
kent een enorm succes… maar
niet minder dan 20 jongeren
moeten om beurt oefenen op
de enig beschikbare computer…
Dit jaar willen wij onze partners
versterken qua aanbod van
vormingen, en meer aandacht
besteden aan het verband tussen opleiding en tewerkstellingsmogelijkheden. Want het

doel is uiteindelijk deze jongeren uit hun helse arme bestaan
te halen, door hen de kennis
en de middelen te geven om
een beter bestaan op te bouwen.
Uw gift, groot of klein, zal volledig besteed worden aan dit
programma. Onze partners en
de jongeren danken u hiervoor!
Hartelijk dank voor uw gift2
met de melding « Een job
voor allen – DRC ».

Elke gift van 40 euros of meer, geniet van een
fiscale vrijstelling van 45%.
2

FISCALE VRIJSTELLING

I N D I E N U W G I F T E N O P J A A R B A S I S 4 0 E O F M E E R B E D R A G E N , O N T VA N G T U E E N F I S C A A L AT T E S T.

KDW is verantwoordelijk voor het project op juridisch, administratief, financieel en boekhoudkundig vlak. KDW heeft het juridische
eigendomsrecht over uw gift, en beslist autonoom over het gebruik ervan. (Ci.RH.26/567.400 betreffende het KB/WIB92)
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In Afrika vertegenwoordigen de
vrouwen bijna 70 per cent van de
landbouwkracht van het continent, en produceren zij ongeveer
90 per cent van al het voedsel.
Dit gezegd zijnde, is de grote
meerderheid van de Afrikaanse
vrouwen tewerkgesteld in de
informele sector en/of in laag
gekwalificeerde banen. Het percentage loontrekkende vrouwen
buiten de landbouwsector is één
van de zwakste ter wereld.
Talrijke redenen leggen deze middelmatige plaats van vrouwen
in de formele economie van de
landen bezuiden de Sahara uit,
waarvan één cruciale factor: hun

ontoereikende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.
Het percentage schoolgaande
meisjes in het lager onderwijs
blijft met 67%, bijzonder laag
ondanks de internationale initiatieven.
Zo is de gezinscode, van kracht
in talrijke Afrikaanse landen, ongunstig voor de vrouw, want hij
verbiedt bijvoorbeeld dat meisjes
een zelfde erfdeel zouden krijgen
of dat de vrouwen ouderlijk gezag zouden krijgen op hun kinderen in geval van scheiding.
Net zoals in de landen van Zuid
Azië worden meisjes vaak op zeer
jonge leeftijd, zelfs gedwongen,

uitgehuwelijkt. Polygamie blijft
een erg verspreide praktijk bezuiden de Sahara, en mannen en
vrouwen hebben niet dezelfde
rechten aangaande grondbezit.
Indien de vrouw eventueel “op
papier” geld kan lenen, krijgt zij
in talrijke plattelandsgebieden
nooit dezelfde voorwaarden toebedeeld. Niet alleen zijn dit een
schending van de meest elementaire vrouwenrechten, ook andere
tradities zoals geslachtsmutilaties
zijn een aanslag op hun gezondheid en benadelen bijgevolg hun
kansen op de arbeidsmarkt.
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De situatie van de vrouw in Afrika.
Een stand van zaken…

