'Geef meiden een toekomst'

Meisjes in Turkije zijn ongeveer veertien jaar oud wanneer zij, na hun lagere school, een
vervolgopleiding willen volgen. Veel meisjes kunnen echter niet verder leren, omdat ze door
hun ouders thuis gehouden worden. Deze ouders willen zo hun kind beschermen. Hieraan ten
grondslag ligt de angst dat hun dochter in deze levensfase – d.w.z. de ontwikkeling van meisje
naar vrouw – met de ‘gevaarlijke’ buitenwereld in aanraking komt. Daarmee is de weg naar
persoonlijke ontwikkeling voor veel meisjes afgesloten en zijn ze de rest van hun leven
afhankelijk. Door middel van dit project willen wij ons voor deze kwetsbare groep inzetten.

Einde opleiding?

Knelpunten
De oorzaak van de beschermende rol van ouders is terug te vinden in oude tradities, die deels
cultureel en voor een groot deel religieus bepaald zijn. Het wordt deze meiden verboden om
zonder ´goede controle´ ergens heen te gaan. Dit komt er in de praktijk op neer dat zij vanaf
de pubertijd opgesloten zitten in hun omgeving tot ze uitgehuwelijkt worden. Hierdoor
hebben deze meiden weinig tot geen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Lagere school in een dorp

In deze traditionele samenleving wordt een eigen mening van jonge vrouwen niet op prijs
gesteld. Hiermee eindigt voor hen de vrijheid waarin zij als kind konden leven. Nu moeten zij
zich opmaken voor een leven gebaseerd op afhankelijkheid. Door deze traditie wordt een
tekort aan vrouwen in het maatschappelijk leven in stand gehouden, waardoor er onmogelijk
een evenwichtige balans kan groeien tussen mannen en vrouwen. Deze ongelijkheid is de
belangrijkste reden dat de samenleving, vooral in het oosten van Turkije, zich erg traag
ontwikkelt.
Dat betekent niet, dat er geen ontwikkelingen zijn. Er zijn mannen en vrouwen die openstaan
voor moderne ontwikkelingen en zich ter plaatse hiervoor inzetten. Zij hebben echter veel
meer steun en mogelijkheden nodig om de groep meiden te bevrijden van hun ketenen.

De projectgroep
Sinds eind 2003 hebben wij onze contacten in Kahta opgebouwd. Tijdens ons bezoek aan het
dorp in het voorjaar van 2006 hebben wij met enkele democratische voorvechters uit het dorp
een projectgroep ‘Geef meiden een toekomst’ samengesteld.
Werkwijze
Uit onze gesprekken met docenten in Kahta weten we dat de opleidingskansen vooral beperkt
zijn voor meisjes uit arme gezinnen. Deze meisjes zitten veelal op dorpsscholen. Een aantal
van deze docenten zal uitzoeken welke leerlingen precies ondersteuning nodig hebben. In
afwachting van precieze cijfers, schatten wij dit aantal op dertig leerlingen. Vanaf begin 2007
zal er met de ouders van de betreffende meisjes gepraat gaan worden. De imams (religieus
leiders) en de muhtars (dorp of wijk burgemeester en vertrouweling, meestal gekozen door de
plaatselijke bevolking) vervullen in dit proces een belangrijke rol. We verwachten hiervoor
twee á drie maanden nodig te hebben. De Hurmet Stichting zal in deze periode ter plekke
aanwezig zijn, waardoor er een directe controle is op een verantwoorde opzet van dit project.
Voor het begin van het schooljaar 2007-2008 willen wij van zoveel mogelijk ouders het
vertrouwen gewonnen hebben. We verwachten dat de projectgroep, op basis van dit
vertrouwen, van de ouders toestemming krijgen hun dochters een veilige opleiding aan te
bieden. De scholen zelf zorgen voor onderdak. Zo is er op het terrein van het lyceum een
speciaal gebouw beschikbaar voor vrouwelijke leerlingen.
De Weg naar onafhankelijkheid
Het project zal gespreid worden uitgevoerd over drie jaar. De eerste groep scholieren,
schooljaar 2007/2008, willen we in hun eerste schooljaar geheel ondersteunen. In hun tweede
en derde jaar zal de financiële bijdrage zo veel mogelijk worden verminderd, zodat de nieuwe
groepen die zullen toestromen in het schooljaar 2008/2009 en 2009/2010 ondersteund kunnen
worden. Na deze periode verwachten we een flinke impuls en stimulans te hebben gegeven
richting de onafhankelijkheid van vrouwen. Na afloop van drie jaar zullen we het proces
blijven volgen. Enerzijds om te voorkomen dat er een terugval plaatsvindt. Anderzijds om het
project ook in andere delen in Turkije te kunnen realiseren.

De Hurmet Stichting
Dit project past perfect binnen de doelstellingen en werkwijze van de Hurmet Stichting. Een
van de hoofddoelstellingen van onze stichting is het bevorderen van schoolopleidingen. Wij
werken daarbij als volgt. Allereerst kijken we ter plaatse. Zo krijgen we een goed inzicht in de
problematiek en in de lokale samenleving. Vervolgens zoeken we naar mogelijkheden om de
heersende problemen structureel op te lossen. Wanneer we een duidelijk beeld hebben van de
situatie en genoeg steun vanuit de bevolking kunnen verwachten, stellen we een groep samen

om dit verder te bespreken. Vanuit deze groep wordt een projectgroep gevormd. Hierin zitten
meestal mensen die ervaring hebben met taakverantwoordelijkheid. Deze projectgroep heeft
altijd een Turkse en Nederlandse verantwoordelijkheid. De Hurmet Stichting zorgt voor een
Nederlands verslag over de situatie en een plan van aanpak. Vervolgens zoeken we in
Nederland financiële steun hiervoor. Aangezien het vaak om langdurige projecten gaat,
blijven wij de situatie van dichtbij volgen. Op deze manier houden wij alle ontwikkelingen in
de gaten. Met de rapportages houden wij belanghebbenden en belangstellenden op de hoogte,
zoals fondsen en andere instellingen die voor de projecten steun hebben gegeven.

Op de achtergrondrechts het lyceum van Kahta, op de
voorgrond het meidenhuis

Wij hebben bijzonder veel vertrouwen in de kansen en resultaten van dit project, met name
vanwege de degelijke opzet en een goedwillende en capabele groep mensen die dit project
van begin tot eind zullen uitvoeren in Kahta. Wij hopen dan ook ten zeerste dat u dit
waardevolle initiatief wilt belonen met uw financiële steun. Desgewenst zijn wij graag bereid
een toelichting te geven op het project.
Wilt u onze activiteiten ondersteunen?
U kunt zich dan aanmelden als onze donateur van de Hurmet Stichting. Bij de belasting staan
wij geregistreerd als een 'Goede doelen stichting'. Uw bijdrage mag u storten op
bankrekeningnummer 38.39.50.015 te Arnhem

