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Opvoeden in twee culturen
Allochtone ouders staan dagelijks
voor een dilemma. Ze willen hun
eigen waarden en cultuur overdragen aan hun kinderen, maar hen
ook bijbrengen hoe ze kunnen omgaan met de Nederlandse cultuur.
Bestaande methoden blijken niet
altijd bruikbaar als ondersteuning
van allochtone ouders uit nietwesterse culturen. Trias Pedagogica biedt nieuwe mogelijkheden
voor interventies, organiseert
opvoeddebatten en geeft training
aan professionals.
“Beleefdheid, eerlijkheid, schaamte en
ontkenning. Vier themaʼs die een
belangrijke rol spelen in het leven van
jonge niet-westerse allochtonen.
Thuis, op school en op straat.” Aan het
woord is Abdellah Mehraz, pedagoog
en directeur van Trias Pedagogica.
“Weet hebben van elkaars normen en
waarden, is de eerste stap om nader
tot elkaar te komen. Veel Nederlanders vinden het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat een Marokkaanse vader
blijft ontkennen dat zijn kind iets gedaan heeft, terwijl het bewijs op tape
staat. Maar als je weet dat ontkennen
in Marokko een teken van respect kan
zijn ten opzichte van ouderen en een

“Alles draait om de balans”
minder zware straf oplevert, wordt het
opeens een stuk duidelijker. In het
westerse rechtsysteem daarentegen
kan eerlijkheid zorgen voor strafvermindering.”

Vaders trainen vaders
Goedpraten doet Mehraz het allerminst. “Maar verandering begint met
bewustwording. Veel niet-westerse
culturen zijn paternalistisch ingesteld.
Mannen nemen de beslissingen, maar
zijn tegelijkertijd ook degenen die
buiten beeld blijven, want het opvoeden van de kinderen is de taak van de
vrouwen. En zij komen op scholen, bij
CJGʼs en bij Jeugdzorg. We hebben
onderzocht hoe je mannen kunt
bereiken via de vrouw. Dat bleek
lastig, want via de zestig deelnemende vrouwen, kwam er één man!
Sindsdien gooien we het over een
andere boeg. Onze cursus ʻOpvoeden
in twee culturenʼ wordt gegeven door
Marokkaanse mannen, die we
speciaal hebben geselecteerd en
getraind. De doelgroep traint de
doelgroep. Dat werkt.”
Generaties in beweging
Mehraz ziet een duidelijke ontwik-

keling bij de nieuwe generatie allochtonen. “Er is minder afstand tussen
vaders en kinderen, er wordt meer
gespeeld en kinderen worden beter
begeleid. Ook de eerste generatie is in
beweging. Omdat ze lange tijd in
Nederland wonen en werken, staan
ouders meer open voor andere inzichten over opvoeden. Alles draait
om de vraag hoe ze in de drie
werelden van het kind – thuis, school,
omgeving –een balans kunnen vinden.
In Nederland, maar met behoud van
eigen waarden en tradities.” p

Feiten & cijfers
In Nederland wonen zoʼn
360.000 Marokkanen,
380.000 Turken, 141.000
Antillianen en 26.000
Somaliërs.
p 33% van de Marokkaanse
jongeren gaat naar HBO of
universiteit. Meer dan 70%
daarvan is vrouw.
p Bij Turken volgt 29% van de
jongeren een opleiding op
HBO/WO-niveau. De verdeling
man-vrouw is fiftyfifty.

