EQUI-X. Een kritische vorming over genderstereotypen
en relaties: doorbreken van de mythes.
Een programma voor relationele en seksuele vorming met de focus op gendergelijkheid
en de preventie van geweld.
Bij vzw Zijn – Beweging tegen Geweld zijn we net gestart met een Europees project ter promotie van
gendergelijkheid en het doorbreken van genderstereotypen bij jongeren. Het internationaal
erkende en wetenschappelijke onderbouwde H|M|D programma van Promundo zal in 5
verschillende Europese landen (Spanje, Portugal, Duitsland, Kroatië en België) worden getest en zo
nodig aangepast.
Op deze manier willen we meer gendergelijkwaardige attitudes en gedrag promoten
bij jongeren (12-21 jaar). Uit onderzoek blijkt immers dat relaties waarin gendergelijkheid voorop
staat, geassocieerd worden met verbeterde communicatie en een verhoogde relationele en
seksuele tevredenheid bij beide partners.
Meer en meer is er immers aandacht voor het feit dat stereotiepe opvattingen over

mannelijkheid een belangrijke factor zijn in genderongelijkheid en dat deze opvattingen niet
alleen voor meisjes/vrouwen schadelijk kunnen zijn maar ook voor jongens/mannen zelf. Wat deze
workshops vernieuwend en uniek maakt, is dat we erkennen dat genderongelijkheid óók jongens
aanbelangt en dat we hen trachten te stimuleren een positieve en actieve rol te spelen in het
bevorderen van meer gendergelijkheid.

Onze vraag
Voor de pilootfase (september/oktober 2018) van dit project zijn we nog op zoek naar 2 groepen
jongeren die als eerste binnen Europa aan de slag gaan met deze methodiek. In navolging van hun
ervaringen en feedback, wordt het programma aangepast. Een cruciale stap dus in het ontwikkelen
van een programma dat nauw aansluit bij de noden van de doelgroep. Als u hieraan deelneemt, staat
u met uw studenten dus rechtstreeks aan de basis van het hele project. In deze fase zal er

per groep een tijdsinvestering van 6 uur worden gevraagd. Dit kan georganiseerd worden
in het kader van een volledige lesdag of verspreid over verschillende momenten (binnen of buiten de
lesuren).

Voor wie?
2 groepen jongeren van jongens én meisjes (max. 20 jongeren per groep) uit het secundair onderwijs
(ASO, TSO, BSO en KSO) van 15 tot 21 jaar.

Ons aanbod…
Een intensieve try-out van workshops gericht op de emotionele, relationele en seksuele
ontwikkeling van jongeren met bijzondere aandacht voor gendergelijkheid,

diversiteit

en geweldpreventie.
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Thema’s die aan bod kunnen komen (aangepast aan de noden van elke groep):
•
•
•
•
•
•

Gender & identiteit
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
SOA’s & anticonceptie
Preventie van verschillende vormen van geweld
Drugs & alcohol
Zorg/ouderschap

We bieden deze try-out uiteraard gratis aan. Dit wordt mogelijk gemaakt door de subsidies die we
krijgen van het programma voor rechten, gelijkheid en burgerschap van de Europese Unie. We
vragen enkel te zorgen voor de geschikte voorzieningen.

Wanneer?
In september of oktober van volgend schooljaar (2018). In deze fase zal er per groep een
tijdsinvestering van 6 uur worden gevraagd.

Bijkomende achtergrondinformatie bij het H|M|D programma:
Het H|M|D programma werd oorspronkelijk ontwikkeld in Brazilië in 2002 en is uitgegroeid tot een
evidence-based best practice over verschillende landen heen. Het programma werd reeds
geïmplementeerd in 27 landen verspreid over Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Sub-Saharisch Afrika
en Zuid-Azië. Het programma werd benoemd als ‘best practice’ in de promotie van gendergelijkheid
en de preventie van gender gerelateerd geweld door de World Bank en de World Health
Organization (WHO) en werd bovendien geprezen voor zijn effectiviteit.
De methodologie gebruikt in het H|M|D programma stelt een gecombineerde aanpak voorop: het
programma wordt samengesteld uit educatieve groepssessies, door de jongeren gecreëerde
nationale campagnes én activisme op beleidsniveau.

Op vraag komen we met veel plezier ons aanbod en het bijhorend project in persoon verder
toelichten.

Contact
Jill Michiels – jill@vzwzijn.be – 0473/69 96 57
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