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mannenemancipatie 2013
Vooraf
De stichting Kizilpar stelt zich ten doel het bevorderen en in stand houden van
cultuur, waarden en normen als mede de tradities onder de Kizilpar achterban,
inwoners van Den Haag, alsmede van hen die affiniteit hebben met het
netwerkkring. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het
organiseren van activiteiten voor sociaal en cultureel samenzijn. De stichting
Kizilpar is al jaren actief om de belangen van uit Turkije afkomstige bewoners in
Den Haag te behartigen. De stichting Kizilpar is toegankelijk voor iedereen.
Aanleiding
Één van het actuele maatschappelijke vraagstuk is de kwestie van emancipatie
en vooral mannenemancipatie binnen migranten gemeenschap. Hoewel wij als
stichting Kizilpar in Den Haag ons richting op zo veel mogelijk op allerlei
doelgroepen in Den Haag kwamen toch tot conclusie dat de mannenemancipatie
en vrouwen emancipatie nog steeds binnen onze doelgroep al lang niet voltooid
is.
Wij worden regelmatig tijdens de uitvoering van onze activiteiten benaderd om
aandacht te besteden aan het thema mannenemancipatie. Meeste vrouwen
spreken hun ongenoegen uit over de bijdrage van mannen in huis, zoals
taakverdeling, zorg taken, betrokkenheid van vader met relatie kind school.
Wij weten dat mannenemancipatie een belangrijke rol en bijdrage aan de
bewustwording en economische zelfstandigheid van vrouwen kan bijdragen.
Zolang de mannen niet meewerken aan emancipatieproces zal zeker de
emancipatie van hun dochter en vrouwen in grote maten belemmeren.
Emancipatie is een kwestie van durven, vertrouwen en zich open te stellen voor
vernieuwingen. Elke vernieuwing kan vaak bij vele mannen als dreigement
overkomen. Een vernieuwing en of emancipatie is een proces, die veel tijd in
beslag neemt.
Wij willen graag regelmatig dit soort maatschappelijke vraagstukken met de
leden van onze achterban bespreken en meedoen aan het emancipatieproces in
het algemeen.
Om hieraan een bijdrage te leveren startte Stichting Kizilpar met financiële
ondersteuning van de gemeente Den Haag op 10 en 24 november met een serie
van twee grootschalige voorlichtingsbijeenkomsten in de omgeving van
Regentes-en Valkenboslaan met als thema mannenemancipatie.
De bijeenkomsten zijn naar wensen verlopen. Tijdens beide bijeenkomsten zijn
11 relevante punten over mannen emancipatie uitvoerig aan de orde geweest.
Voor meer informatie over deze aandachtspunten verwijzen wij u naar
bijgaand flyer.

Om zo veel mogelijk mannen te bereiken zette Stichting Kizilpar een aantal
geestelijke leiders in om mannenemancipatie vanuit invalshoek van religie en
cultuur te belichten. De eerste voorlichtingsbijeenkomst heeft op 10 november jl.
plaatsgevonden. Tijdens de voorlichtingbijeenkomst hebben twee imams als
inleiders uitgenodigd om actief mee te discussiëren.
Voor de eerste bijeenkomst hebben wij de heer Ahmed Hoca, theoloog en
deskundig op het gebied van man-vrouw verhouding in islamitische
gemeenschaap.

In zijn inleiding heeft hij aandacht besteed aan het belang van de dialoog tussen
ouders en jongeren.
Hij heeft aangegeven dat problemen vaak ontstaan door slechte communicatie
en weinig onderling begrip tussen jongeren en ouders. De ouders houden nog
steeds vast aan de waarden en normen van hun eigen cultuur en van het land
van herkomst.

Zij vinden dat de jongeren die in Nederland opgroeien vaak (ten onrechte) een
grote mond hebben tegen hun ouders en geen respect tonen. En de jongeren
vinden dat hun ouders ouderwets zijn en hen niet goed begrijpen.

De thema’s uit de inleiding van de heer Ahmed Hoca kort samengevat:
•
Het belang van emancipatie en de bijdrage van mannen binnen de gezien
•
De problemen die de integratie van jongeren belemmeren

•
•
•

De rol van cultuur en religie
De discriminatie en vooroordelen
Wederzijdse verwachtingen

Tweede voorlichtingsbijeenkomst is op 24 november op de zelfde werkwijze
Verder kwamen er ook thema’s zoals hieronder aangegeven aan de orde:
•
Identiteit, cultuur, waarden, normen, verhouding man-vrouw zijn, het
gezin en religie,
•
Taken thuis en buitenshuis: waar gaat het over,
•
Opvoeden doe je samen:
•
rolverdeling tussen mannen en vrouwen,
•
moeilijkheden van vaders bij de opvoeding,
•
behoefte van vaders aan opvoedingsondersteuning,
•
Versterken van de identiteit en cultuur
•
Strijd leveren voor gelijke rechten en emancipaties van Koerdische
vrouwen
•
Ons bezig houden met onze problemen hier in Nederland.
•
De problemen/knelpunten van vrouwen onder de aandacht brengen.
Door middel van twee serie voorlichtingsbijeenkomsten hebben wij ruim 100
mannen/jongeren bereikt en hen actief te betrekken bij mannenemancipatie.

Uit de voorlichting/dialoogbijeenkomsten zijn volgende constateringen gemaakt:
• het doorbreken van rolpatronen kan gestimuleerd worden via een
bewustwordingsproces voor mannen op gang te zetten;
• mannen hebben een eigen manier om te emanciperen die deels afhangt
van de rol die zij in de maatschappij hebben;

•

•
•
•

•

vaak durven mannen hun problemen met andere te bespreken. Gebleken
uit de discussie in de bijeenkomsten dat als een man een ‘probleem’ wil
bespreken, het belangrijk is om dat eerste in zijn vertrouwelijk netwerk te
bespreken;
vaak hebben mensen de neiging om vanuit het kader van
vrouwenemancipatie te denken over mannenemancipatie.
de vraag is hoe mensen als individu hun leven kunnen vormgeven, zonder
last te hebben van sociale controle.
sommige allochtone mannen hebben hulp nodig. Ze voelen zich
achtergesteld door hun vrouwen. Door de sterke sociale controle durven
ze de hulp niet te vragen.
Emancipatie is een continu proces en vraagt op lange termijn daaraan te
investeren. Dit soort waarde volle activiteiten dienen in de komende
periode herhaalt te worden, omdat deelnemers anoniem van mening zijn
dat daardoor het emancipatieproces bij zowel mannen als bij vrouwen zich
verder gaat ontwikkelen. Kortom krijgen wij met z’n allen een baat bij.

Wij danken de Gemeente Den Haag, voor hun financiële bijdrage die dit mede
mogelijk gemaakt heeft. Wij hopen hun ondersteuning bij een volgende activiteit
wederom te ontmoeten.

