December 2018
Gender Equality Matters – Tackling Gender-Based Violence (GEM)
Gelijkheid van mannen en vrouwen – het aanpakken van gendergerelateerd geweld
Het allerlaatste project waar ESHA bij betrokken is, is een project genaamd Gender Equality
Matters - Tackling Gender-Based Violence, ook wel GEM genoemd. Het GEM-project bouwt
voort op onderzoek en zal preventieve en interventieacties uitvoeren in overeenstemming
met de aanbevelingen van het onderzoeksrapport.
De doelstellingen van dit project zijn het verhogen van het bewustzijn, het veranderen van
attitudes en het bevorderen van gedragsveranderingen met betrekking tot gendergerelateerd
geweld in het algemeen, met specifieke aandacht voor geweld tegen de lesbische,
homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele (LGBTI) gemeenschap in en rond
scholen.
In dit twee jaar durende project werkt ESHA samen met de Dublin City University (DCU Ierland), het Sociaal Actie- en Innovatiecentrum (KMOP - Griekenland), de Onderzoeksgroep
voor onderwijstechnologie/universiteit van Murcia (GITE - Spanje) en Fondazione Mondo
Digitale (FMD - Italië).
Meet the team:

De doelgroepen zijn schoolgaande kinderen (10+), ouders, leerkrachten en schoolhoofden.
Door samen te werken hebben alle doelgroepen het potentieel om houdingen, waarden en
gedragingen in de verschillende schoolsystemen, schoolomgevingen, gezinnen en lokale
gemeenschappen op de proef te stellen.
Het GEM-partnerschap breidt momenteel zijn netwerk van ondersteunende lokale
partners in het GEM-netwerk uit. Deze partners zijn onderzoeksinstituten, nationale en
internationale lerarenorganisaties, overheidsinstanties, schoolorganisaties/netwerken,
studentenverenigingen en NGO's. De partners zijn de volgende: onderzoeksinstellingen,
nationale en internationale lerarenorganisaties, overheid, schoolorganisaties/netwerken,
studentengroepen en NGO's. De partners zijn de belangrijkste partners in het kader van
het programma. Alle partners hebben uitstekende multiplicatoractiviteiten in het project,
bijvoorbeeld links op hun websites, verspreiding van projectmateriaal en deelname aan
activiteiten zoals opleidingsevenementen, conferenties en open evenementen. Alle
partners proberen ervoor te zorgen dat een zo breed mogelijk publiek bekend wordt
gemaakt met het GEM-project.
Om de doelstellingen van het project te bereiken werken we samen met jonge kinderen,
ouders en opvoeders. Met name op schoolniveau zal de ontwikkeling van een zelfevaluatieinstrument voor scholen met betrekking tot gendergelijkheid de opvoeders helpen om
verbeteringsplannen met betrekking tot de preventie van gendergerelateerd geweld in
scholen te vergemakkelijken. De opvoeding en de actieve betrokkenheid van de ouders zullen
de integratie van het leren over gendergelijkeid in de huishoudens mogelijk maken. De
opleiding van leerkrachten en opleiders van leerkrachten zal een groot potentieel bieden voor
een multiplicatoreffect over de verschillende schoolsystemen en gemeenschappen heen, en
voor de duurzaamheid van de inspanningen.
In de loop van het project willen we een gemeenschap van scholen, kinderen, ouders,
leerkrachten-in-opleiding, werkzame leerkrachten en schoolleiders creëren die de
doelstellingen van het project tijdens en na het project zullen bevorderen. ESHA is hierbij op
zoek naar uw steun.
Belangrijke elementen in de projecten zijn:
Gendergelijkheid is een recht voor iedereen;
Of je nu een jongen of een meisje bent, je hebt recht op een gelijke en respectvolle
behandeling, ongeacht je seksuele geaardheid;
Gendergerelateerd geweld is onder geen enkele omstandigheid aanvaardbaar;
Iedereen kan vrijelijk inbreuken op zijn rechten en de rechten van anderen
aanvechten, of je nu een jongen of een meisje bent dat het slachtoffer is van
gendergerelateerd geweld, een dader of een omstander;
Iedereen heeft een rol te spelen bij de bestrijding van gendergerelateerd geweld;

Door samen te werken, kunnen we samen het verschil maken;
Er is behoefte aan betrokkenheid van studenten, ouders en opvoeders, bewustmaking
van gendergerelateerd geweld en uiteindelijk gelijke kansen voor scholen en
gemeenschappen;
Genderkwaliteit is een breed onderwerp, daarom werkt het GEM-project op verschillende
niveaus. Het is niet alleen bedoeld voor kinderen die persoonlijk te maken hebben met
gendervraagstukken zoals misbruik, pesten en geweld. Het doet ook een beroep op de steun
van studenten die zelf omstanders of pestkoppen zijn. Door middel van ouderlijke opvoeding
en betrokkenheid zullen ouders een belangrijke rol spelen bij het vergroten van het bewustzijn
over gendergerelateerde kwesties in gezinnen. Leraren en schoolleiders versterken het geheel
en spelen een centrale rol in het betrekken van leerlingen en ouders en het verzekeren dat
hun GEM activiteiten een veilige omgeving bieden voor leerlingen in en rond scholen en in
lokale gemeenschappen.
Deelnemers zullen profiteren van meerdere van de hieronder vermelde producten:
Open (nationale) evenementen voor studenten, ouders en opvoeders;
Nieuwsbrieven om de mijlpalen van het project onder de aandacht te brengen;
Folders voor gebruik binnen specifieke doelgroepen;
Artikelen en tijdschriftpublicaties;
Project webpagina, promotie van GEM door middel van partner webpagina's en GEMgerelateerde social media platforms;
Webpagina met de nadruk op nationale initiatieven en projecten voor studenten,
ouders en opvoeders (in ontwikkeling);
Klas- en schoolmateriaal voor leerkrachten;
Zelfevaluatie-instrumenten voor scholen/onderwijsgevenden;
Opleidingsmodules en handleidingen voor leerkrachten en opleiders van leerkrachten;
Opleidingsworkshops voor ouders;
Massive Online Open Cursus (MOOC) voor studenten, ouders en opvoeders;
Eindconferentie voor partners en schoolleiders in juni 2020 in Dublin.
In overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie zal al het projectmateriaal dat
wordt geleverd gratis zijn en worden gebruikt ten behoeve van de (school-)gemeenschap als
geheel. Naarmate het project vordert, kunnen middelen worden gedownload van de GEM
website: www.genderequalitymatters.eu
We vragen de steun van de opvoeders om ons te helpen bij het bevorderen van het Gender
Equality Matters project. Samen kunnen we in onze scholen het gendergerelateerd geweld
aanpakken!

Indien u geïnteresseerd bent in het verlenen van uw steun aan de GEM-zaak, nodigen wij
schoolleiders uit om http://www.esha.org/esha-projects/ en www.genderequalitymatters.eu
te raadplegen en rechtstreeks contact op te nemen met GEM-partners. Wij hopen dat u actief
deelneemt en uw mening over de GEM social media accounts op Twitter, Facebook en
LinkedIn deelt. Meer informatie over onze social media-accounts vindt u op de website van
het project. Voor verdere suggesties en/of vragen kunt u contact opnemen met Edwin
Katerberg via edwin.katerberg@esha.org.
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