Mannenemancipatie
Om verder te komen in het emancipatieproces zijn wij van mening, dat mannen en vrouwen elkaar
nodig hebben en dat zij de kracht inzien van samenwerken. Beiden hebben belang bij het
doorbreken van oude rolpatronen en invullingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. In dit kader
hebben wij in 2012 een jaar lang aandacht besteed aan mannenemancipatie. In het programma
`Mannen emanciperen mee’ is dan ook de nadruk gelegd op de positie van de man.
Emancipatie is tweerichtingsverkeer en niet louter een zaak voor vrouwen. Het emanciperen van
mannen moet beter in beeld komen. Als mannen niet mee-emanciperen, komt de emancipatie van
vrouwen in het gedrang. De afgelopen periode is geen specifiek beleid gericht op de emancipatie
van mannen. Dat gaan we komende periode wel doen.
Mannen spelen een belangrijke rol in de emancipatie van de vrouwen. Veel mannen willen, om
uiteenlopende redenen, niets weten van emancipatie. Zij voelen zich tekortschieten vanwege hun
maatschappelijke positie en zien de vooruitgang van hun vrouwen en dochters als een bedreiging.
Zij hebben het gevoel dat zij in een achtergestelde positie geraken, wat leidt tot spanning in het
gezin. Een niet-geëmancipeerde man kan zo het emancipatieproces van zijn vrouw en dochters
bemoeilijken. De man kan bijvoorbeeld positief staan tegenover het feit dat zijn partner werkt, maar
tegelijkertijd negatief tegenover een gelijke taakverdeling thuis. Dit kan voor vrouwen problemen
met zich meebrengen en hen belemmeren in hun emancipatieproces. De emancipatie van mannen
draagt in grote mate bij aan de emancipatie van vrouwen en is een continu bewustwordingsproces.
Vooral niet-westerse vrouwen en meisjes laten weten dat hun emancipatieproces wordt belemmerd
door de traditionele opvattingen van hun mannen of vaders over de rolverdeling tussen vrouw en
man. Voor de emancipatie van niet-westerse vrouwen en meisjes is het van belang dat hun mannen
en vaders worden bereikt en meegaan in het emancipatieproces. Vaak bevinden deze mannen zich
net als hun vrouwen in een kwetsbare en geïsoleerde positie.
Vrouwenemancipatie kan niet los gezien worden van mannenemancipatie. Zo kan een niet-westerse
man met traditionele opvattingen de emancipatie van zijn dochter belemmeren. Om de ongelijke
machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in migrantengemeenschappen terug te dringen laat
de gemeente gender- en empowermenttrainingen organiseren. Maar ook bij de emancipatie van
westerse mannen is nog een wereld te winnen. Zij moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen in
een andere verdeling tussen werk enerzijds en taken in het huishouden en bij de opvoeding
anderzijds.
Een niet-geëmancipeerde man kan dus het emancipatieproces van zijn vrouw en dochters
behoorlijk bemoeilijken. Des te meer reden om mannenemancipatie voluit op de kaart te
zetten. ‘Samenwerken aan mannenemancipatie: daar worden vrouwen beter van!’
Alle verandering zijn moeilijk en dat geldt ook voor mannen
Evenals dit bij vrouwen het geval is, kan het voor mannen moeilijk zijn om zich te ontworstelen aan
hun traditionele rol en door de omgeving opgelegde verplichtingen en verwachtingen.
Onwennigheid en negatieve beeldvorming hebben hun invloed. Want niet alles is eenduidig. Wie
zorgt is een ‘watje’, maar wie niet zorgt, kan tegenwoordig ook op de nodige kritiek rekenen.
Ondertussen zijn mannen wel nog steeds verantwoordelijk voor het grootste deel van de inkomsten
en is de arbeidsmarkt voor een groot deel traditioneel ingesteld.
Wat is de stand van zaken anno 2016 m.b.t. vrouwenemancipatie t.o.v. mannenemancipatie.
Emancipatie van de Hindostaanse vrouw
De emancipatie van de Hindostaanse vrouw is als gevolg van de migratie naar Nederland en de
veranderingen van culturele waarden en normen binnen het gezin in een stroomversnelling geraakt.

Een aantal gezinnen is gewend geraakt aan deze ontwikkelingen; sommigen zien deze als een
uitdaging, weer anderen komen in een zogeheten vicieuze cirkel terecht. Vrouwen zijn vaak de
dupe van dit alles. Zij streven naar een meer zelfstandige positie binnen de gezinsrelatie.
Voor Stichting Hindustani vormt het voorafgaande dan ook de reden waarom voor ons al meer dan
tien jaar Vrouwen Emancipatie hoog in het vaandel staat en dit ook het belangrijkste speerpunt zal
blijven voor de komende periodes.
Voor met name Hindostaanse vrouwen geldt dat zij zich in de loop van de afgelopen jaren verder
geëmancipeerd hebben. Maar we zijn er nog niet; voor alsnog is er geen sprake van een
gelijkwaardige positie t.o.v. mannen.
Om verder te komen in het emancipatieproces zijn wij van mening, dat mannen en vrouwen elkaar
nodig hebben en dat zij de kracht inzien van samenwerken.
Beiden hebben belang bij het doorbreken van oude rolpatronen en invullingen van mannelijkheid en
vrouwelijkheid. In dit kader hebben wij in 2012 een jaar lang aandacht besteed aan
mannenemancipatie. In het programma `Mannen emanciperen mee’ is dan ook de nadruk gelegd op
de positie van de vrouw.
Wij hebben met het betreffende programma succes geboekt, in de zin dat de deelnemende mannen
een genuanceerder beeld hebben gekregen van vrouwen.
Deze verandering is zeer van belang voor de verbetering van de positie van vrouwen in het gezin.
Stichting Hindustani wil de rol van ambassadeur op verschillende manieren vervullen:
A. het delen van de tot nu bereikte successen met andere organisaties in het veld
B. door middel van onder andere voorlichtings-, dialoogbijeenkomsten en theatervoorstellingen,
waarin de positie cq het emancipatieproces van vrouwen een steeds terugkomend thema is.

