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NEDERLANDERS &
GELIJKE (SEKSUELE) RECHTEN
Annemarie van Elfrinkhof, Edith van Ewijk en Michelle van Geffen1
In Nederland zijn kindhuwelijken verboden,
is meisjesbesnijdenis strafbaar en kunnen
homoseksuelen trouwen en kinderen
adopteren. De gevolgen van een huwelijk voor
je achttiende jaar, besnijdenis van een meisje
en de vervolging van homoseksuelen staan
voor veel Nederlanders dan ook ver van ze af.
Voor veel meisjes en homoseksuelen in de rest
van de wereld is het echter dagelijkse realiteit.
Het Nederlandse kabinet wil deze meisjes,
vrouwen en homoseksuelen steunen.
Vrouwenrechten en seksuele en
reproductieve gezondheidsrechten (SRGR)
vormen daarom een speerpunt van het
Nederlands buitenlands beleid.2 Wat vinden
Nederlanders van deze initiatieven? Zien zij
een verantwoordelijkheid van de Nederlandse
overheid en van henzelf hierin? We legden
hen een aantal stellingen voor.

Nederlanders voor gelijke seksuele
rechten
Het recht op seksuele voorlichting wordt door
Nederlanders breed gedragen, 89% is het eens
met de stelling dat ieder mens waar ook ter
wereld recht heeft op seksuele voorlichting

(zie figuur 1). Om vast te kunnen stellen of
mensen ook zelf willen bijdragen aan seksuele
voorlichting en gelijke rechten wereldwijd,
vroegen we hen vervolgens of ze geld zouden
willen doneren aan een organisatie die zich in
zet voor wereldwijde gelijke (seksuele)
rechten. Een vijfde van de Nederlanders, 21%,
is bereid om organisaties die zich inzetten
voor gelijke en seksuele rechten financieel te
ondersteunen. Er zijn verschillen tussen
Nederlanders in hun geefgedrag voor
dergelijke organisaties. Zo zijn vrouwen vaker
bereid geld te geven dan mannen (24% versus
19%) en zeggen Nederlanders die stemmen op
PvdA , GroenLinks of D66 vaker geld te willen
doneren dan de kiezers van andere partijen.
De eerste twee stellingen gingen over
(seksuele) rechten elders in de wereld. De
derde stelling richt zich op de situatie in
Nederland. In welke mate is er volgens
Nederlanders sprake van gelijkwaardigheid
tussen mannen en vrouwen in Nederland?
70% van de Nederlanders is het er (helemaal)
mee eens dat vrouwen en mannen in
Nederland gelijkwaardig zijn. Vrouwen zijn

____________________________________
1
2

Met dank aan Kari Postma en Lonneke van Genugten.
Ministerie van Buitenlandse Zaken (2013). Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en
investeringen. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken

het minder vaak eens met de stelling dat in
Nederland mannen en vrouwen gelijkwaardig
zijn dan mannen. Ook zijn Nederlanders met

een hoger inkomen het er vaker mee eens dat
vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn dan
mensen met een laag inkomen.

Figuur 1 Houding ten aanzien van gelijke en seksuele rechten (gewogen resultaten, percentages (helemaal)
mee eens, n=1035)
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Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten (SRGR)
Bij seksuele rechten en gezondheidsrechten gaat het om voorlichting over seksualiteit,
gezinsplanning en seksueel overdraagbare ziektes zoals HIV, om de beschikbaarheid van
voorbehoedsmiddelen en om het recht op goede gezondheidszorg tijdens zwangerschap en
bevalling.3 Deze rechten gelden niet alleen voor Nederlanders, maar wereldwijd4 en zijn afgeleid van
de universele rechten van de mens.5 In de Millenniumdoelen, de internationale agenda tegen
armoedebestrijding, is er dan ook aandacht voor (voorlichting over) seksuele gezondheid (o.a.
Millenniumdoelen 5 en 6).6
Relatie economische ontwikkeling en
kindhuwelijken nog onduidelijk
In ontwikkelingslanden trouwt 34% van de
vrouwen voor haar 18e verjaardag. De
verschillen tussen landen zijn echter groot; in
Algerije trouwt 2% van de vrouwen voor haar
18e en in Niger 75%.7
Armoede, sociale normen en tradities zijn
redenen voor ouders om hun kind uit te
huwelijken. De ouders van het meisje zijn
bijvoorbeeld arm en door haar uit te
huwelijken hebben ze een mond minder te
voeden.8 Trouwen als je minderjarig bent
heeft vele gevolgen, niet alleen voor de meisjes
zelf maar uiteindelijk ook voor de
ontwikkeling van een land. Voor de meeste
meisjes betekent het dat ze hun school niet af
kunnen maken. Dit verkleint hun kans op het
leren van vaardigheden en de kans op een
(betere) baan. Ook raken meisjes op jonge
leeftijd zwanger met negatieve gevolgen voor
de gezondheid van het meisje en de baby en

een hoger risico op moeder- en kindersterfte.
Verder is de kans groter dat ze meer kinderen
krijgen omdat ze op jonge leeftijd beginnen
met het krijgen van kinderen. Een
kindhuwelijk heeft dus door de negatieve
effecten op de gezondheid van het meisje en
haar kansen op het volgen van onderwijs een
negatief effect op de economische
ontwikkeling van een land.9
Bijna de helft van de Nederlanders (48%) legt
deze relatie tussen kindhuwelijken enerzijds
en economische ontwikkeling van een land
anderzijds. Zoals figuur 2 laat zien geeft 31%
aan het niet eens, maar ook niet oneens te zijn
met de stelling. Samen met de 13% die
aangeeft niet te weten of het goed is voor de
economie van een ontwikkelingsland als
minderjarigen niet trouwen, gaat het om een
aanzienlijke groep die geen duidelijke mening
heeft over kindhuwelijken in relatie tot de
economische ontwikkeling van een land.
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Figuur 2 Het is goed voor de economie van een
ontwikkelingsland als wordt voorkomen dat
minderjarigen daar trouwen (gewogen resultaten,
percentages, n=1035)
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overheid hier een actieve rol in blijft
vervullen.14 In welke mate zijn Nederlanders
het er mee eens dat de Nederlandse overheid
een dergelijke actieve rol speelt als het gaat
om het voorkomen van meisjesbesnijdenis?
Uit figuur 3 blijkt dat ongeveer de helft van de
Nederlanders (46%) voorlichting over
meisjesbesnijdenis door de Nederlandse
overheid steunt. Slechts een kwart van de
Nederlanders vindt dit geen taak van de
Nederlandse overheid. Hoger opgeleiden
vinden voorlichting geven over
meisjesbesnijdenis vaker een taak van de
overheid dan lager opgeleiden.

(helemaal) mee eens
niet mee eens/ niet mee oneens
(helemaal) mee oneens
weet niet

Figuur 3 Het is niet de taak van de Nederlandse
overheid om te zorgen dat er voorlichting over
meisjesbesnijdenissen wordt gegeven (gewogen
resultaten, percentages, n=1035)
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Voorlichting over meisjesbesnijdenis is
taak van Nederlandse overheid
Meisjesbesnijdenis, of vrouwelijke genitale
verminking, komt voor in 29 landen in Afrika
en het Midden Oosten.10 Ouders laten hun
dochters besnijden vanwege traditie, religie,
de overtuiging dat het hygiënisch is of
vanwege de bescherming van haar
maagdelijkheid.11 In Somalië wordt meer dan
90% van de meisjes besneden. Dit lijkt een
‘ver van mijn bed verhaal’, maar dat verandert
als je je bedenkt dat in Nederland veel
migranten van Somalische afkomst wonen.12
Volgens een recente studie zijn in Nederland
ongeveer 29.000 vrouwen besneden.13 Meisjes
in Nederland in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die
afkomstig zijn uit landen of gebieden waar
meisjesbesnijdenis plaatsvindt lopen het
risico om tijdens een bezoek aan het land van
herkomst, maar ook in Nederland, besneden
te worden. Gelukkig is dit risico laag. Het feit
dat meisjesbesnijdenis in Nederland verboden
en strafbaar is, maar ook doordat de
Nederlandse overheid voorlichting geeft over
de gezondheidsrisico’s van besnijdenis bij
meisjes, maakt de kans dat meisjes die in
Nederland wonen besneden worden relatief
klein. Het is volgens het onderzoek van
Exterkate wel van belang dat de Nederlandse
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Voor bijna veertig procent van de
Nederlanders zijn vervolgde
homoseksuelen altijd welkom
Asiel voor homoseksuele vluchtelingen kwam
in februari van dit jaar in het nieuws door de
strengere anti-homowet die in Oeganda werd
aangenomen. Homoseksualiteit was al
verboden in Oeganda, maar met de nieuwe
wet kunnen homoseksuelen tot lange
gevangenisstraffen veroordeeld worden.15
Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid
en Justitie liet daarop weten het asielbeleid
voor homo’s te versoepelen.16
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Verantwoording
Het onderrzoek is tusseen 28 maart 2014 en 2
april 2014 uitgevoerd vvia de CAWI-m
methode
ng). De
(computerr-assisted weeb interviewin
online stee
ekproef is dooor TNS NIPO
O
getrokken
n uit de TNS N
NIPO Consum
merbase,
het panel voor
v
Nederlaandse
burgers/co
onsumenten.. Om tot een
representa
atieve steekpproef van Ned
derlanders
te komen zijn
z quota gessteld op gesla
acht,
leeftijd, op
pleiding, gezin
nsgrootte, re
egio en
stemgedra
ag 2012. Voorr het onderzo
oek zijn
1611 Nederrlanders van 18 jaar en ouder
uitgenodig
gd. 1035 respoondenten hebben de
online vragenlijst ingevvuld (responss van 64%).
Een weegffactor is toegeevoegd om de
e
verzameld
de gegevens reepresentatief te maken
voor Nede
erlander van 118 jaar en oud
der. Aan de
responden
nten zijn alleeen de stellinggen
voorgelegd
d, niet de toellichting daarop.
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