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Analyse maatschappelijk vraagstuk:  
seksualisering van de maatschappij 

 
tekst 1  
 
Tienermeisjes die seksuele handelingen verrichten in ruil voor een drankje, een 
prepaid telefoonkaart of een dure spijkerbroek. Uitdagend ondergoed voor jonge 
meisjes in de schappen van het warenhuis. Meisjes die chirurgische ingrepen 
aan hun geslachtsorgaan ondergaan. De media berichten bijna dagelijks over dit 
soort verschijnselen. Deze ontwikkeling wordt ook wel de ‘seksualisering van de 5 
samenleving’ genoemd. 
Minister Plasterk (PvdA) heeft vorige week de nota uitgebracht Meer kansen 
voor vrouwen. Emancipatiebeleid 2008-2011. Hij toont zich daarin bezorgd over 
de gevaren van te veel vrijheid voor jongeren die samengaat met de seksuele 
zelfstandigheid van de jeugd. Samen met minister Rouvoet (ChristenUnie), 10 
minister voor Jeugd en Gezin, kondigt hij onderzoek aan naar de toenemende 
seksualisering. Ook kondigt hij beleid aan om jongeren weerbaarder te maken 
tegen seksueel geweld en het voorkomen van tienerzwangerschappen. 
De reacties in de media waren voorspelbaar. Linkse feministen1) en rechts-
religieuze mensen vinden het beleid van minister Plasterk niet ver genoeg gaan. 15 
Daartegenover vinden liberale mensen de plannen als een soort nieuwe 
preutsheid2) die doet denken aan het leven in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. 
In het publieke debat lijken er, zoals Plasterk zelf in zijn nota opmerkt, twee 
verschillende kampen te zijn: men is preuts en conservatief, of vrijgevochten en 20 
liberaal.
 
naar: de Volkskrant van 5 oktober 2007  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 2 preuts: verlegen wat betreft dingen die met seks te maken hebben; iemand wordt preuts 
genoemd als men vindt dat hij/zij zich overdreven netjes gedraagt wat betreft seksuele dingen. 

  (naar: de uitleg in het basiswoordenboek Nederlands van Van Dale; 2e herziene druk.) 
 

noot 1 feministen: vrouwen die streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 



 913-0323-a-GT-1-b 3 lees verder ►►►

tekst 2 
 
‘Stel paal en perk aan openlijke vrijpartijen’ 
 
School moet sekscultuur aanpakken 
 
door Arianne Mantel 
 
AMSTERDAM - Het onderwijs moet grenzen stellen aan de toenemende 
seksualisering binnen de schoolmuren. Het moet over en uit zijn met leerlingen 
die als French Maid of in Bunnykostuum op een schoolfeest komen. 
 
Daartoe roept het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) donderdag op 
tijdens de scholenconferentie 'Bimbo's, bro's en coole collega's'. "Scholen 5 
moeten zich tegen de seksualisering te weer stellen. Leerlingen etaleren borsten 
en billen alsof het niks is. Niet alleen op schoolfeestjes hoor, ze lopen tijdens de 
lessen gewoon met T-shirts waarop bijvoorbeeld 'pornstar' staat. Het gaat om 
cultuuruitwassen in kleding en gedrag waar de schoolbevolking zelf last van 
heeft. De grenzeloze seksualiteit maakt scholen er niet veiliger op", aldus Anke 10 
Visser van de projectgroep preventie seksuele intimidatie.  
 
Vooral de ‘schuurdictatuur’, waarbij jongens tegen de billen aanschuren van de 
meisjes, is het APS een doorn in het oog. Visser: "Er zijn scholen die dat 
gewoon openlijk toestaan op feestjes: leraren staan erbij en kijken ernaar. 
Gelukkig zijn er nu twee praktijkscholen die het schuren officieel hebben 15 
afgeschaft. Wie het wel doet, wordt verwijderd van een feestje."  
 
Kledingregels 
Het is tijd voor regels tijdens feestjes, vindt het APS. "Stel paal en perk aan 
openlijke vrijpartijen. Er zijn nu een paar scholen die straffen hebben ingesteld 
hiervoor. Ook vinden wij dat er best kledingregels mogen komen voor feestjes 20 
en lesuren. De invloed van muziekclips is ongekend: het is zichtbaar in sexy 
kleding, uitdagend gedrag van schoolmeisjes en machogedrag van jongens." 
 
Eind vorige maand keerde minister Plasterk zich in zijn emancipatienota al tegen 
de ‘huidige seksualisering van de samenleving waarbij meisjes en vrouwen als 
lustobject worden geportretteerd’.25 
 
bron: www.telegraaf.nl van 11 oktober 2007 
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foto 1 
 

 
 
bron: www.dreamsgarden.net 
 
tekst 3 
 
 
De preutsheid van Beyoncé 
 
Wat voor namen zouden tienermoeders hun baby’s geven? Ik vroeg het iemand 
die ze helpt bevallen. Is het een meisje? Dan blijken de namen van zangeressen 
‘Shakira’ en ‘Beyoncé’ bijvoorbeeld populair. Is het een jongetje? Dan krijgt die 
vaak de naam van een mannelijke rapper mee. 
Kinderen die een kind krijgen, vernoemen hun kinderen kennelijk naar 5 
onderdanige, billenschuddende zangeresjes en bitch-zeggende hiphoppers, 
gezien op tv-zender TMF. 
Minister Ronald Plasterk (Emancipatie) heeft de indruk dat er een verband 
bestaat tussen dat vrouwonvriendelijke beeld in de media en meisjesproblemen 
als tienerzwangerschap. In het emancipatieplan dat hij vorige week 10 
presenteerde, stelt hij het beeld aan de kaak van de vrouw als lustobject (lekker 
ding). Het scheve beeld van de vrouw in videoclips, maar ook op internet en in 
reclames, kan leiden tot anorexia, slachtoffer van loverboys en 
tienermoederschap. 
De minister wil de ‘slachtoffers van deze beeldcultuur’ op verschillende 15 
manieren helpen.
 
naar: NRC Handelsblad van 5 oktober 2007 
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…en dan krijg je 
overal haar en 

je wordt opgewonden
van meisjes 

…en dat komt dus 
door de seksualisering 

van de samenleving 

Fokke en Sukke 
geven voorlichting 

tekst 4 
 
Seks zonder liefde is niet ‘hot’ 
 
Samenvatting 
Met de vermeende seksualisering van de Nederlandse ‘MTV-generatie’ loopt het 
niet zo’n vaart. Slechts 13 % van de jongeren tussen de 13 en 16 jaar vindt seks 
zonder liefde geen probleem. Het kijken van sexy clips heeft dus weinig invloed 
op de seksuele moraal. 5 
 
Uit onderzoek bleek wel dat het zelfbeeld van vooral tienermeisjes aangetast 
raakt. Na het zien van een sexy clip vonden de meiden een sexy uiterlijk extra 
belangrijk voor vrouwen. En zo’n zelfbeeld kan problemen opleveren. Meiden 
krijgen er bijvoorbeeld minder zelfvertrouwen of zelfs een gestoord 10 
lichaamsbeeld van.
 
 
bron: www.kennislink.nl van maart 2008 
 
cartoon 1 
 

 
 
bron: magazine Jongens en meisjes, maart 2008 
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