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Meisjes, jonge vrouwen
en politieke participatie

Samenvatting
Dit jaar, terwijl de wereld grotendeels de COVID-19-pandemie achter zich laat, richt het
Wereldmeisjesdagrapport van Plan International zich op de politieke participatie van meisjes
en jonge vrouwen. Het rapport is gebaseerd op een grootschalig onderzoek onder bijna 29.000
meisjes en jonge vrouwen van 15-24 jaar. De ondervraagden zijn afkomstig uit 29 landen en
verschillende regio’s, inkomensniveaus en maatschappelijke contexten. Daarnaast hielden
onderzoekers diepte-interviews met 94 meisjes en jonge vrouwen in achttien landen.

“Als vrouw merk ik dat ik mij heel anders
voorbereid op deelname aan een politieke discussie
dan mannen en jongens. Ik heb het gevoel dat
mannen en jongens van nature worden
aangemoedigd om zich in politieke ruimtes te
begeven. Als vrouw krijg je het gevoel dat die
ruimte niet voor jou is gemaakt.”
— Anna, 23, Duitsland

Meisjes zijn geen homogene groep en hun meningen en
ervaringen zijn net zo divers als zijzelf. Ze zij niet alleen verschillend als individu, maar verschillen ook in waar ze vandaan
komen, hebben verschillende etniciteiten, religies, seksuele
identiteiten en seksuele geaardheden en tal van andere
factoren. Het overkoepelende doel van dit onderzoek is het
begrijpen van de houding van meisjes en jonge vrouwen met
verschillende achtergronden ten opzichte van, en hun ervaringen
met, politieke en maatschappelijke participatie en instellingen.
Hierbij wordt gekeken naar waar ze verschillen en wat ze
gemeen hebben.

Foto: Yordana, 12, is kindburgemeester van haar gemeente in Bolivia. Foto credit: Plan International/ Alvaro Gumucio Li

Wat we wilden weten
• H
 oe denken meisjes en jonge vrouwen over politiek en welke politieke kwesties
vinden zij belangrijk?
• Hoe kijken zij naar hun politieke leiders en voelen zij zich goed vertegenwoordigd
in de politiek?
• Welke factoren beïnvloeden hun beslissing om deel te nemen aan de politiek?
Wat weerhoudt hen en wat inspireert hen?
• Welke strategieën en ondersteuning moeten er zijn om meisjes en jonge vrouwen
actiever te betrekken bij de problemen en campagnes die zij belangrijk vinden?
Het is van cruciaal belang om je stem te laten horen en dat
er rekening wordt gehouden met je mening, ervaringen en
rechten wanneer beslissingen worden genomen. Dit gebeurt
namelijk vaak ver weg van de plaatsen en mensen voor wie
deze beslissingen het belangrijkst zijn. Dit is ook belangrijk
voor het vormen van beleid en ontwerpen van programma’s
die levens en kansen willen verbeteren. Bovendien is het
cruciaal voor het bevorderen van gendergelijkheid.

“Als ik de term politiek hoor, politiek in de zin
van staatszaken... Ik vat de term ‘politiek’ op als
zaken, staatszaken. Ik zou zeggen dat het een
manier van regeren is. Het is een manier om de
staatszaken te regelen.”
— Minerva, 23, Togo

Over het algemeen definieerden meisjes en jonge vrouwen
politiek als formele staatszaken, maar in feite was hun eigen
politieke betrokkenheid breed. Vooral op lokaal niveau waren
ze politiek betrokken. Ze maakten zich zorgen om het milieu,
armoede en onderwijs en om politieke beslissingen die hun
gemeenschappen en hun dagelijkse leven beïnvloedden.

Hibba uit Ghana neemt deel aan debat in House of Lords
Foto credit: House of Lords/ Roger Harris

“Mensen hebben geen geld om maïs te kopen om
te eten. Mijn buurmeisjes eten maar één keer per
dag en moeten bedelen om eten.”
— Alice,16, Benin

Klimaatverandering, armoede, honger en conflict zijn
onmogelijk te negeren. Naarmate ze ouder worden, beginnen
adolescente meisjes en jonge vrouwen politiek bewuster te
worden en krijgen ze meer interesse in sociale kwesties. Ze
begrijpen steeds beter hoe beslissingen worden genomen,
zowel lokaal als nationaal, en hoe deze beslissingen invloed
hebben op hun leven.

“... ze denken dat we te jong zijn om erover te
praten, dat we van niets weten... omdat het een
meisje is dat praat, denken ze dat wat zij zegt
geen prioriteit heeft.”
— Amanda,15, Brazilië

Wat meisjes zeggen
In het onderzoek werd duidelijk dat meisjes en jonge vrouwen
geïnteresseerd zijn in politieke participatie op zowel lokaal als nationaal niveau.

97%

van de ondervraagden
vonden deelname aan de
politiek belangrijk
Meisjes en jonge
vrouwen zijn op veel
verschillende manieren
politiek actief: van
stemmen en het
ondertekenen van petities
tot lid worden van diverse
jongerenorganisaties
en deelnemen aan
schoolraden
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had enige ervaring met
deelname aan of
betrokkenheid bij politiek

slechts 11 procent van de
ondervraagden gaf aan dat
ze tevreden waren met de
beslissingen van hun leiders
over kwesties waar ze om geven
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van de ondervraagden is
persoonlijk ontmoedigd om
zich in te laten met of deel te
nemen aan de politiek

is betrokken bij een groep of
organisatie, wat wijst op een
aanzienlijke mate van
maatschappelijke
betrokkenheid en participatie

Minder dan
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van de ondervraagden
vindt dat politici en politieke
leiders de standpunten
van meisjes en jonge
vrouwen begrijpen

Meisjes en jonge vrouwen
voelen zich niet voldoende
gerepresenteerd:

11%
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Ondervraagden die
zich identificeren
als LGBTIQ+ en
mensen met een
migratieachtergrond
waren negatiever
over politiek
leiderschap

De ondervraagden
zijn geïnteresseerd
in vraagstukken die
variëren van armoede
en werkloosheid tot
milieu, onderwijs en
gezondheid

24%

van meisjes en jonge vrouwen
die ernaar streven om deel te
nemen aan de politiek, ziet
zichzelf een politiek ambt
bekleden

Slechts

1 op de 10
van de ondervraagden
denkt dat vrouwen niet
geschikt zijn als
politieke leiders

50%

van de meisjes en jonge vrouwen
dacht dat hun gemeenschap het
acceptabel vond dat meisjes
en jonge vrouwen aan politieke
activiteiten deelnemen

Gendernormen houden meisjes nog steeds tegen, net als het misbruik en
de pesterijen waaraan vrouwelijke politici en activisten worden blootgesteld.

Meisjes en jonge vrouwen weten dat politieke participatie
belangrijk is. Ze onderschatten echter niet de uitdagingen
waarmee ze worden geconfronteerd: 94 procent van de
ondervraagden erkent de barrières op hun weg.

“... als ik mijn ogen laten sluit en een politiek
persoon voorstel, denk ik meteen aan een man met
een stropdas, want dat zijn de beelden die we te
zien krijgen. We zien geen jonge vrouwen. Dus het is
moeilijk voor mensen om te geloven dat een vrouw
politiek betrokken kan zijn. Dit is wat ons van
generatie op generatie is aangeleerd. Ik geloof
dat jonge vrouwen dit wel kunnen.”

Deze barrières zijn structureel en individueel, variërend van
gebrek aan toegang tot besluitvorming en een vermeend gebrek aan kennis of vaardigheden, tot ideeën van anderen over
wat geschikt is voor meisjes en jonge vrouwen. Er wordt vaak
op jonge vrouwen neergekeken en er wordt zelden naar hen
geluisterd. Hoewel in sommige landen de vertegenwoordiging
van vrouwen in parlementen en in lokale raden is verbeterd,
blijft er een gebrek aan rolmodellen. Bovendien zien we in veel
contexten een terugdraaiing van meisjes- en vrouwenrechten.

“Vrouwelijke leiders worden onderschat. Velen
denken dat ze het niet gaan redden. Dat is
volgens mij de uitdaging.”
— Darna,16, Filipijnen

— Aurora, 20, Ecuador

Vier manieren om de politieke participatie van meisjes te vergroten:

Besluitvormers
op alle vlakken

Nationale en
lokale overheden

moeten de zinvolle en veilige deelname
van meisjes en jonge vrouwen vastleggen
in volledig toegeruste en toerekenbare
beleidsmaatregelen, strategieën en kaders.

moeten zorgen voor toegang tot diverse en
inclusieve trajecten naar politieke participatie:
inclusief het bieden van middelen om onderwijs
en leiderschapskansen te versterken en het
faciliteren van de inclusie van meisjes in lokale
besluitvormingsprocessen.

Overheden en
socialmediabedrijven
moeten het geweld van vrouwelijke politici
en meisjesactivisten aanpakken door een
nultolerantiebenadering van geweld aan te
nemen. De media kunnen dit ondersteunen
door positieve beelden te promoten en
aandacht te vragen voor zowel online als
offline geweld.

De VN, regeringen en het
maatschappelijk middenveld
moeten de vitale rol van meisjes in het maatschappelijk middenveld erkennen en middelen
bieden om meisjesorganisaties veerkrachtig en
duurzaam te maken tijdens crises en externe
dreigingen.

Meisjes en jonge vrouwen, in al hun diversiteit, hebben alle steun nodig die ze
kunnen krijgen om zich te organiseren en te mobiliseren. Alleen zo kunnen zij
ervoor zorgen dat zij en hun organisaties een rol kunnen spelen in de toekomst
van hun gemeenschappen en landen.

“Ik ben niet bang als ik deel uitmaak van een
groep, want dan zijn we met velen. Het zou
moeilijker zijn als ik het alleen moest doen.”
— Rosamie,16, Filipijnen

Ga voor de volledige onderzoeksresultaten naar: plan-international.org/equal-power-now
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