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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

Seksuele voorlichting en gendergerelateerd geweld in het onderwijs in Ethiopië. 

 

Inleiding 

In deze studie is onderzocht hoe comprehensive sexuality education (CSE) kan bijdragen aan het 

agenderen van gendergerelateerd geweld in het onderwijs in Ethiopië. Gendergerelateerd 

geweld is een groot probleem op scholen wereldwijd, maar er is weinig bekend over hoe dit 

het beste aangekaart kan worden in het onderwijs. Met gendergerelateerd geweld in het 

onderwijs wordt bedoeld: elke uiting van geweld die gebaseerd is op gender relaties, inclusief 

seksueel, fysiek, emotioneel en symbolisch geweld, alsmede angst voor geweld, binnen of 

gerelateerd aan onderwijsomgevingen. Zulke vormen van geweld zijn uitingen van complexe 

systemen van machtsrelaties en institutionele structuren, die worden beïnvloed door 

ongelijkheden en diezelfde ongelijkheden kunnen reproduceren. Een van de belangrijkste 

recente beleidsprioriteiten om gendergerelateerd geweld aan te pakken is CSE. CSE focust op 

het bevorderen van kennis, vaardigheden, en waarden, waarmee kinderen en jongeren beter 

geïnformeerde keuzes kunnen maken over hun gezondheid, welzijn, seksuele en sociale 

relaties, en kunnen opkomen voor hun rechten (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO), 2018a; UNESCO and United Nations [UN] Women, 

2016). Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen CSE en het agenderen van 

gendergerelateerd geweld in het onderwijs. Dit onderzoek voorziet in die leemte en bestudeert 

de bijdrage van CSE aan het aanpakken van gendergerelateerd geweld op scholen in Ethiopië. 

Het onderzoek focust op de ervaringen met CSE van jongeren en docenten op scholen, en 

verbindt die ervaringen aan nationale en internationale beleidsontwikkelingen. Ethiopië is een 

interessante casus voor dit onderzoek, omdat het een van de landen is waar gendergerelateerd 

geweld het meest lijkt voor te komen (Know Violence in Childhood report, 2017), en waar 

CSE sterk gepromoot wordt door internationale organisaties en bilaterale donoren. 

Tegelijkertijd is CSE controversieel in Ethiopië, wat belangrijke inzichten kan geven in 

contextuele factoren die beïnvloeden hoe CSE kan bijdragen aan het aanpakken van 

gendergerelateerd geweld in het onderwijs.  

De hoofdvraag van dit onderzoek is: hoe zien jongeren, docenten, en stakeholders 

de bijdrage van CSE aan het aanpakkenn van gendergerelateerd geweld in het 

onderwijs in Ethiopië? De studie heeft vijf deelvragen, en elke deelvraag wordt beantwoord 

in een apart hoofdstuk: 

 



1. Hoe definiëren, ervaren, en interpreteren middelbare scholieren 

gendergerelateerd geweld in het onderwijs en hoe denken zij dat het aangepakt 

moet worden? 

2. Hoe is CSE geadopteerd en geherformuleerd als een nationaal beleid in 

Ethiopië? 

3. Hoe geven CSE-docenten vorm aan het CSE-beleid op scholen in Ethiopië en 

welke factoren beïnvloeden hun uitvoering?  

4. Hoe hebben gender- en machtsrelaties invloed op de manieren waarop CSE 

gendergerelateerd geweld in het onderwijs kan aanpakken, volgens scholieren 

en docenten? 

5. Hoe is cultuur van invloed op de manier waarop CSE gendergerelateerd geweld 

in het onderwijs kan aanpakken, volgens scholieren en docenten? 

 

Om antwoord te geven op bovenstaande onderzoeksvragen wordt in dit onderzoek 

gebruik gemaakt van de gender relaties theorie (Connell, 2002; 2012a). De gender relaties 

theorie stelt dat gender analyse niet alleen betrekking heeft op het vergelijken van mannen en 

vrouwen, maar ook gaat over de patronen in relaties tussen mannen en vrouwen. De patronen 

in gender relaties vormen een sociale structuur op scholen en in de maatschappij, en andersom 

beïnvloedt een sociale structuur ook weer de relaties tussen mensen. Het is belangrijk om die 

structuur, en de patronen die die structuur vormen, te begrijpen om de onderliggende 

oorzaken van gendergerelateerd geweld aan de orde te kunnen stellen. Daarnaast gebruikt dit 

onderzoek theorieën uit de vergelijkende onderwijswetenschappen (comparative education studies) 

om vragen met betrekking tot de adoptie en uitvoering van CSE-beleid in te bedden in het 

bredere academische veld rond onderwijs en internationale ontwikkeling. Er zijn namelijk veel 

economische en politieke factoren die invloed hebben op beleid in onderwijs en internationale 

ontwikkeling. Met het gebruik van theorieën uit de vergelijkende onderwijswetenschappen 

draagt dit onderzoek dus niet alleen bij aan het begrijpen van de bijdrage van CSE aan het 

agenderen van gendergerelateerd geweld in het onderwijs, maar ook aan bredere vragen over 

factoren die de adoptie en uitvoering van dit beleid beïnvloeden. 

Dit onderzoek is uitgevoerd met kwalitatieve onderzoeksmethoden. De belangrijkste 

methoden voor dataverzameling waren semigestructureerde interviews, focus-groep-

discussies (FGDs) en etnografische notities. Daarnaast zijn in vier scholen observaties 

uitgevoerd. In totaal hebben 183 participanten meegedaan aan dit onderzoek, waarvan 89 

leerlingen (14-20 jaar oud), 48 docenten, en 46 stakeholders zoals beleidsmedewerkers en 

coördinatoren van CSE-implementatie in Ethiopië. Negen scholen hebben meegedaan, 

waarvan één school in de hoofdstad Addis Ababa, de andere acht in omliggende dorpen. 

Dataverzameling in Ethiopië is uitgevoerd met de hulp van een Ethiopische non-

gouvernementele organisatie (NGO), die expertise heeft op het gebied van CSE en de 



onderwijssector in het algemeen. In dit onderzoek is bewust gekozen voor een focus op de 

visies en ervaringen van scholieren en docenten, omdat zij direct betrokken zijn bij de 

uitvoering van het beleid op scholen, en dus ervaring hebben met de bijdragen doe het beleid 

kan leveren aan het agenderen van gendergerelateerd geweld. 

Het CSE-programma dat is bestudeerd in dit onderzoek is ontwikkeld door een NGO 

in West-Europa. Het wordt geïmplementeerd door een Ethiopische partner-NGO. Het 

programma bestaat uit 16 lessen, waarvan er één specifiek gaat over gendergerelateerd geweld. 

De lessen zijn gebouwd op vier thema’s: zelfvertrouwen, sociale omgeving, seksuele 

gezondheid, en toekomstplannen. De lessen hebben een interactieve insteek; studenten leren 

door participatie en het oefenen van nieuwe vaardigheden (bijv. oefenen met ‘nee’ zeggen). 

De lessen zijn extra-curriculair, dat wil zeggen dat ze na schooltijd worden gegeven en geen 

onderdeel zijn van het standaard curriculum. Docenten die CSE geven krijgen een aparte 

training, zowel inhoudelijk als didactisch. Docenten krijgen niet betaald om de lessen te geven. 

CSE werd in eerste instantie alleen gegeven op middelbare scholen in Ethiopië, maar werd 

later uitgebreid naar de bovenbouw van de basisschool, die ook zijn meegenomen in dit 

onderzoek (hoofdstukken 3,4 en 5. 

 

Resultaten 

Onderzoeksvraag 1: Hoe definiëren, ervaren, en interpreteren middelbare scholieren 

gendergerelateerd geweld in het onderwijs en hoe denken zij dat het aangepakt moet 

worden? 

In hoofdstuk twee werd een relationele benadering van gendergerelateerd geweld in het 

onderwijs gebruikt om te onderzoeken hoe scholieren gendergerelateerd geweld in het 

onderwijs definiëren, ervaren en interpreteren, en hoe zij denken dat het aangepakt moet 

worden. De gender relaties benadering onderscheidt werk-, machts-, emotionele, en 

symbolische relaties. De analyse toonde een groot verschil aan tussen de ervaringen en 

interpretaties van mannelijke en vrouwelijke scholieren. Mannelijke scholieren hadden het 

vooral over gendergerelateerd geweld in de context van werkrelaties en economische 

ontwikkelingsuitkomsten, zij benadrukten bijvoorbeeld dat vrouwen tegenwoordig ook 

konden werken en zo konden bijdragen aan de economische ontwikkeling van hun land. 

Vrouwelijke scholieren benadrukten echter de emotionele en symbolische elementen van 

gendergerelateerd geweld, die gepaard gingen met angst en/of emotionele stress wat 

zelfuitsluiting veroorzaakte. Verder liet de analyse zien dat hoewel school een plek is waar 

seksuele gezondheid wordt gepromoot, seksueel (en gendergerelateerd) geweld tegelijkertijd 

getolereerd wordt door medescholieren, docenten en schoolbestuur. Scholieren rapporteerden 

dat CSE meer begrip bevorderde tussen jongens en meisjes, met name door middel van het 

promoten van ‘vriendschappelijke’ mixed-gender relaties. De analyse suggereert ook dat 



aandacht voor kritisch nadenken over seksueel geweld en andere gender relaties versterkt en 

geïnstitutionaliseerd moet worden in de hele school.  

 

Onderzoeksvraag 2: Hoe is CSE geadopteerd en geherformuleerd als een nationaal 

beleid in Ethiopië? 

CSE is een sterk donorgestuurd beleid in Ethiopië. Dat wil zeggen dat internationale 

organisaties en bilaterale donoren het sterk promoten bij nationale overheidsinstanties door 

middel van disseminatie (het delen van positieve uitkomsten van het beleid) en harmonisatie 

(het creëren en bevorderen van een eenduidig beleid in heel sub-Sahara Afrika). Op basis van 

stakeholder-interviews en documentenanalyse blijkt echter dat zulke manieren om beleid te 

promoten door nationale actoren vaak gezien worden als het opleggen van CSE. Opponenten 

van het CSE-beleid benadrukten daarbij vooral de culturele verschillen tussen de Europese 

donoren en de ontwikkelaars van CSE enerzijds en de Ethiopische populatie anderzijds. Mede 

hierdoor werd CSE in het nationale beleid in Ethiopië geherformuleerd, als een aanpak die 

moet bijdragen aan gezondheids-, economische-, en ontwikkelingsdoelen ten koste van de 

mogelijkheden van CSE om een bijdrage te leveren aan het aanpakken van gendergerelateerd 

geweld. NGO’s hebben weinig ruimte om macht uit te oefenen in het proces van beleid maken 

vanwege de wettelijke context in Ethiopië waarin NGO’s zich niet mogen bezighouden met 

het bevorderen van rechten, inclusief gendergerelateerde vraagstukken. Als gevolg van deze 

factoren is het geherformuleerde beleid niet volledig in lijn met de behoeften van de doelgroep, 

i.e. jonge mannen en vrouwen (zie hoofdstukken 2 en 5). Dit heeft met name betrekken op 

het agenderen van gendergerelateerd geweld door middel van CSE. Jongeren gaven aan dit 

belangrijk te vinden, maar gendergerelateerd geweld wordt nauwelijks gekoppeld aan CSE in 

het nationale beleid in Ethiopië.  

 

Onderzoeksvraag 3: Hoe geven CSE-docenten vorm aan het CSE-beleid op scholen in 

Ethiopië en welke factoren beïnvloeden hun uitvoering? 

Een focus op de ervaringen van docenten liet zien hoe zij het CSE-beleid vormgeven op 

scholen en met welke factoren zij te maken krijgen die hun uitvoering beïnvloeden. Hoewel 

de ontwikkelaars van CSE-leraren zien als degenen die CSE ‘faciliteren’ in het onderwijs, liet 

de analyse zien dat leraren veel meer doen dan slechts faciliteren. Ze nemen namelijk 

belangrijke taken op zich als bemiddelaar tussen school, gemeenschap en de families van 

studenten. Leraren benadrukten dat het CSE-curriculum vaak waarden promoot die 

conflicterend lijken te zijn met de waarden van de gemeenschap en de familie van studenten. 

Tegelijkertijd vonden docenten het belangrijk om CSE te blijven geven zoals voorgeschreven 

is in de richtlijnen en het curriculum. Zo vormt het CSE-beleid de docenten als ‘vrijwillige 

advocates’; Docenten zijn belangrijke voorvechters voor CSE binnen hun scholen en 

gemeenschappen, maar moeten een precaire balans bewaren tussen het promoten van CSE en 



CSE acceptabel houden voor de gemeenschap. Dit doen ze vaak door de controversiële 

componenten van CSE aan te passen. Zodoende benadrukken CSE-docenten de positieve 

gezondheids- en onderwijsuitkomsten waar CSE toe leidt meer dan andere componenten van 

CSE die controversiëler zijn. Mede hierdoor verdwijnt het agenderen van gendergerelateerd 

geweld naar de achtergrond, en CSE-docenten noemen gendergerelateerd geweld nauwelijks 

als prioriteit. Verder bleek ook dat CSE-docenten, waarschijnlijk door hun connecties met 

NGO’s, vaak aanspreekpunt zijn om in economische behoeften van de schoolpopulatie te 

voorzien – wat niet altijd lukt. Docenten worden niet betaald om CSE te geven en de schaarste 

van de faciliteiten en materialen op scholen heeft een negatieve invloed op de uitvoering van 

CSE. De manier waarop CSE-docenten het beleid vormgeven wordt dus niet alleen beïnvloed 

door culturele factoren, maar ook door socio-economische factoren. 

 

Onderzoeksvraag 4: Hoe zien scholieren en docenten dat gender- en machtsrelaties 

invloed hebben op de manieren waarop CSE gendergerelateerd geweld in het 

onderwijs kan aanpakken? 

Gender- en machtsrelaties hebben invloed op de manier waarop CSE gendergerelateerd 

geweld kan agenderen in het onderwijs. Content analyse van interviews met scholieren en 

docenten liet zien dat er drie mechanismen zijn die een negatieve invloed hebben op het 

aanpakken van gendergerelateerd geweld en het bevorderen van positieve gender relaties. 

Deze mechanismen waren: 1) selectie om mee te mogen doen met CSE; 2) gender stereotype 

benadering van jonge mannen en jonge vrouwen; en 3) niet behandelen van onderwerpen die 

belangrijk zijn voor jonge mannen en jonge vrouwen, zoals liefde, relaties en seks. De analyse 

liet zien dat mannelijke en vrouwelijke scholieren veel waarde hechten aan gender, emoties en 

relaties. Door de bovengenoemde uitsluitingsmechanismen wordt relevante informatie soms 

echter niet gegeven aan jongeren. Sommige aspecten van het programma (bijv. seksuele 

onthouding) worden meer benadrukt ten koste van andere (bijv. veilige seks en relaties). 

Hierdoor worden slechts de oppervlakkige aspecten van gender relaties en gendergerelateerd 

geweld aan de orde gesteld in CSE. Gender- en machtsrelaties zouden dus een centralere plek 

in moeten nemen in het geven van CSE en het opleiden van CSE-docenten, zodat CSE beter 

kan bijdragen aan het aanpakken van gendergerelateerd geweld en aan het creëren van 

positieve gender relaties. Gender- en machtsrelaties hebben hierbij niet alleen betrekking op 

de relaties tussen mannelijke en vrouwelijke scholieren, maar ook op die tussen docenten, 

schoolbestuur, families, cultuur en maatschappij.  

 

Onderzoeksvraag 5: Hoe interpreteren docenten en scholieren dat cultuur van invloed 

is op de manier waarop CSE gendergerelateerd geweld in het onderwijs kan 

aanpakken? 



Een thema dat terugkwam binnen alle onderzoeksvragen was cultuur. Culturele verschillen 

waren vaak een reden voor weerstand tegen CSE, de herformulering ervan of de aanpassing 

van CSE in de uitvoering. Dit hoofdstuk presenteert een analyse van interviews met leerlingen 

en docenten over hun interpretaties van de invloed van cultuur, en hoe cultuur invloed heeft 

op de manier waarop CSE kan bijdragen aan het aanpakken van gendergerelateerd geweld. 

Veel theoretische benaderingen zien cultuur als fluïde en multidimensionaal. Docenten en 

scholieren hadden het echter over cultuur als iets wat in twee dimensies in te delen is: 

modern/traditioneel, en goed/slecht. Participanten waren van mening dat zowel moderne als 

traditionele culturen ‘goede’ en ‘slechte’ elementen hadden. Ze vonden over het algemeen dat 

CSE kan bijdragen aan het aan de orde stellen van gendergerelateerd geweld door scholieren 

te instrueren ‘slechte’ tradities af te wijzen (bijv. vroege huwelijken) en in plaats daarvan ‘goede’ 

moderne culturen aan te nemen (bijv. openlijk praten over reproductieve gezondheid). Door 

cultuur in dit soort categorische begrippen te vatten, worden ideeën omtrent het patriarchaat 

of idealen met betrekking tot vrouwelijke kuisheid, die ten grondslag liggen aan gender 

ongelijkheid en gendergerelateerd geweld, bijna nooit besproken. Dit beperkt de emancipatie 

van jonge vrouwen. Bovendien werden op deze manier genderongelijkheden gezien als iets 

puur (traditioneel-) cultureels, terwijl het vooral gaat om gender relaties. Op die manier loopt 

CSE het risico om imperialistische ideeën te bevestigen die ervan uitgaan dat ‘slechte tradities’ 

gecorrigeerd kunnen worden met ‘ontwikkeling’ (zoals gepromoot door Europa/Verenigde 

Staten). Daarnaast bevordert zo’n pragmatische aanbeveling om ‘slechte’ tradities met ‘goede’ 

moderne cultuur te vervangen ook niet de kritische denkvaardigheden die nodig zijn om te 

reflecteren op hoe iemand zelf een bepaalde cultuur kan bevorderen (of betwisten). Cultuur is 

dus niet slechts een factor die de uitvoering van CSE beïnvloedt maar een steeds veranderende 

realiteit die geïntegreerd zou moeten worden in CSE-lessen. Daarom is het belangrijk voor 

CSE om, in zowel beleid als in de uitvoering daarvan, manieren te vinden om de dialoog aan 

te gaan en om te gaan met verschillende waardesystemen die invloed hebben op ideeën 

omtrent gender en seksualiteit. 

 

Conclusie 

Terugkomend op de hoofdvraag hoe CSE kan bijdragen aan het agenderen van 

gendergerelateerd geweld in het onderwijs, heeft dit onderzoek laten zien dat CSE 

mogelijkheden heeft gecreëerd om in het onderwijs op nieuwe manieren over gender relaties 

te praten. Tegelijkertijd blijft het risico bestaan dat bepaalde ongelijkheden en vormen van 

geweld aanhouden. De positieve bijdrage van CSE blijkt uit het feit dat jongeren zeggen dat 

ze meer zelfvertrouwen hebben opgebouwd, beter voor zichzelf kunnen opkomen, vaker 

vriendschappen aangaan of activiteiten ondernemen met klasgenoten van het andere geslacht 

zonder geseksualiseerde aannames en minder vaak geconfronteerd worden met geweld op 

basis van hun geslacht. Scholieren benadrukketen daarbij dat ze het vooral belangrijk vinden 



dat CSE-docenten zich kunnen inleven in de belevingswereld van jongeren en dat ze alle 

leerlingen gelijk behandelen. De manier waarop CSE heeft kunnen bijdragen aan het 

agenderen van gendergerelateerd geweld zijn opmerkelijk gezien de beperkte ruimte die CSE 

in Ethiopië krijgt binnen het nationale beleid en de restricties voor NGO’s om CSE uit te 

voeren. Bovendien is de feitelijke informatie die gedeeld wordt binnen CSE zonder twijfel een 

belangrijke bijdrage aan een maatschappij waar bijvoorbeeld slechts 20% van de vrouwen en 

38% van de mannen gedegen kennis hebben van HIV-overdracht en preventie (DHS, 2017).  

Tegelijkertijd lijken de internationale richtlijnen, het nationale beleid en de institutionele 

steun op scholen onvoldoende support te bieden aan CSE-docenten om relationele elementen 

van seksualiteit en gender mee te nemen in hun CSE-lessen. Lessen over gendergerelateerd 

geweld lijken met name te focussen op pragmatische richtlijnen bijvoorbeeld, zonder aandacht 

te besteden aan onderliggende oorzaken zoals sociale hiërarchieën. Opvallend is dat 

gendergerelateerd geweld vooral gezien wordt als iets dat zich buiten de school en ver van de 

persoon zelf afspeelt; het wordt gepresenteerd als een probleem onder de ‘slecht opgeleiden’ 

en ‘onderontwikkelde’ delen van de maatschappij. In het verlengde hiervan suggereert CSE in 

de praktijk vooral ontwikkeling en moderniteit als oplossing voor gendergerelateerd geweld. 

Als gevolg daarvan wordt de complexiteit van gendergerelateerd geweld (dat zich op 

verschillende manieren uit in sociale hierarchieën en machtsverhoudingen) versimpeld en 

wordt ‘bewust’ zijn van gendergerelateerd geweld gepresenteerd als sleuteloplossing. Door 

ontwikkelingshulp als oplossing te presenteren voor gendergerelateerd geweld, lijkt CSE in de 

huidige praktijk zowel een hiërarchie te reproduceren tussen ‘ontwikkelde’ en 

‘onderonwikkelde’ klassen als (op wereldniveau) tussen het ‘Noorden’ en het ‘Zuiden’ (zie ook 

Lewis, 2002; Roodsaz, 2018; Tikly, 2004). Bovendien lijkt CSE belangrijke kansen te missen 

om bij te dragen aan emancipatie en sociale verandering, doordat het weinig aandacht heeft 

voor gender- en machtsstructuren en zich vooral focust op het delen van feitelijke informatie.  

Desalniettemin zijn er (mede) dankzij CSE in Ethiopië belangrijke stappen gezet om 

seksuele gezondheid en gendergerelateerd geweld hoger op de agenda te zetten. De laatste 

twee decennia heeft CSE op internationaal beleidsniveau meer aandacht besteed aan het 

tegengaan van gendergerelateerd geweld. Ook gender- en machtsrelaties worden daarbij 

genoemd (zie bijv. UNESCO, 2018). Deze studie heeft laten zien dat die aandacht voor 

gender- en machtsrelaties meer zou moeten gaan over emotionele en symbolische relaties dan 

nu het geval is in Ethiopië. Het is belangrijk om daarbij te beseffen dat de manier waarop zulke 

gender relaties vorm krijgen kan verschillen tussen contexten. Daarom moet het internationale 

CSE-beleid ruimte geven om CSE aan te passen afhankelijk van de sociale en economische 

context van een land of school. Daarbij moet ook meer aandacht zijn voor het in kaart brengen 

van genderstructuren binnen de klas en de school.  

Tot slot heeft dit proefschrift inzichten geboden in manieren waarop CSE wordt 

gepromoot, geadopteerd en geherformuleerd als nationaal beleid, en hoe het uitgevoerd werd 



op scholen. Het onderzoek focuste daarbij op de vraag in hoeverre CSE kan bijdragen aan het 

agenderen van gendergerelateerd geweld in het onderwijs. Gendergerelateerd geweld in het 

onderwijs is een complex probleem en kan alleen volledig begrepen worden door gebruik te 

maken van interdisciplinaire benaderingen. In dit onderzoek is daarom gebruik gemaakt van 

onderwijskundige theorieën in combinatie met gender relaties theorie en is ook de invloed van 

sociaal-politieke factoren onderzocht. Deze interdisciplinaire opzet heeft er onder meer tot 

inzicht geleid in de vele factoren die invloed hebben op de bijdrage van CSE in het agenderen 

van gendergerelateerd geweld, zoals: uiteenlopende interpretaties van de doelen en rationale 

van CSE; de politieke en socio-economische context waarin het beleid wordt geadopteerd en 

uitgevoerd; de ambigue posities waar docenten mee te maken krijgen als ze pleiten voor CSE 

en CSE aanpassen; en de stilte over controversiële onderwerpen zoals gendergerelateerd 

geweld. Deze factoren hebben ertoe geleid dat het CSE-beleid in Ethiopië zich alleen richt op 

het verbeteren van gezondheids- en onderwijsresultaten. Onderwerpen zoals machtsrelaties, 

emotionele en symbolische elementen van gendergerelateerd geweld zijn daarmee naar de 

achtergrond verdwenen. Het onderzoek heeft bewust gebruik gemaakt van kwalitatieve 

methoden, wat tot beter inzicht heeft geleid in de ervaringen en interpretaties met betrekking 

tot CSE en gendergerelateerd geweld van met name jongeren zelf. Een belangrijk inzicht is 

hierbij dat jongeren het juist belangrijk vinden om meer te praten over gender- en 

machtsrelaties en de symbolische en emotionele kanten van gendergerelateerd geweld, terwijl 

die juist naar de achtergrond zijn verdwenen in het CSE-beleid in Ethiopië. Dit onderzoek liet 

zo zien dat het, om substantieel bij te dragen aan het agenderen van gendergerelateerd geweld, 

essentieel is om de ervaringen en inzichten van jonge mannen en jonge vrouwen centraal te 

stellen. Ook de visies van leraren zijn belangrijk, aangezien zij direct te maken hebben met de 

diverse en soms tegenstrijdige verwachtingen van CSE, hun school, leerlingen en de 

gemeenschap. Jongeren en docenten hebben zich in deze studie sterk uitgesproken dat gebrek 

aan actie tegen gendergerelateerd geweld – in welke vorm dan ook – leidt tot uitsluiting, 

frustratie, en angst. Dit is slecht voor het welzijn van scholieren en ook voor de sociale 

ontwikkeling van Ethiopië. Gezien vanuit dit perspectief is het welzijn van scholieren wellicht 

een aanknopingspunt om CSE in de huidige beleidsdebatten in Ethiopië te koppelen aan het 

agenderen van gendergerelateerd geweld. CSE-beleid moet verder gaan dan alleen het 

promoten van feitelijke kennis over seksuele en reproductieve gezondheid, zoals wereldwijd 

het geval is. Het zou juist ook moeten gaan over de meer complexe oorzaken van 

gendergerelateerd geweld zoals gender- en machtsrelaties. Alleen door die oorzaken te 

bespreken en huidige sociale hiërarchieën aan de orde te stellen kan onderwijs jongeren 

inspireren om kritische denkers te worden die zelf kunnen bijdragen aan sociale verandering 

en rechtvaardigheid. 

 


