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WOW
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‘Wow’ is het gevoel dat overblijft na het Wereldvrouwencongres
van Education International1 in Marrakech. Door de vele verhalen werden banden gesmeed tussen honderden vakbondsvrouwen van over de hele wereld. Drie dagen ondergedompeld worden in pure emoties van miserie, geluk, frustratie en hoop doet
wat met een mens. Want bij elk verhaal ervaar je het onvoorwaardelijke geloof in professionele leraren als essentiële schakels in de ontwikkeling van kinderen.
Soumya vertelt dat, sinds de nieuwe regering in Marokko, een
conservatieve religieuze weg wordt ingeslagen. Studenten kunnen niet langer filosofie studeren. Meisjes mogen niet meer
zwemmen in bikini. En in haar eigen school met zo’n 120 vrouwelijke collega’s is ze de enige die geen hoofddoek draagt. Zij
kiest hier bewust voor, ondanks het psychologische geweld dat
ze ondervindt. Zij ziet zichzelf als een rolmodel voor haar leerlingen. Ze wil tonen dat het anders kan.
Vanuit de Palestijnse gebieden brengt Mais een hoopvol verhaal
over de kracht van kwaliteitsvol kleuteronderwijs. Door de oorlog en het geweld groeien kinderen op met enorme psychische
en fysieke littekens. Goed onderwijs is essentieel voor hun ontwikkeling, zeker tijdens de eerste levensjaren. Maar er zijn amper gekwalificeerde kleuteronderwijzers. De vakbond blijft niet
bij de pakken zitten en richt zelf een lerarenopleiding in.

Ook bij het verhaal van Elena uit Belize blijft niemand onberoerd.
Ze vertelt dat ze als kind herhaaldelijk slachtoffer was van seksueel misbruik. Dat in een samenleving die hiervoor de ogen sluit.
Enkele jaren geleden besliste ze om niet langer als slachtoffer
door het leven te gaan. Ze vond de kracht om haar ervaringen te
delen zodat andere meisjes en vrouwen vertrouwen zouden krijgen om hetzelfde te doen. Zo zette ze een beweging in gang die de
overheid en samenleving dwingt om in actie te komen.
Door de verhalen heen klinken wijze levenslessen die Susan
Hopgood, president van Eduation International, tijdens het slotevent verwoordt:
1. Wees bewust van de stappen die je zet, van de leiding die je
neemt op verschillende niveaus (in de klas, tijdens een personeelsvergadering, …) en hoe je dit doet. Jij bent steeds een rolmodel!
2. We kunnen meer veranderen als we samenwerken. Netwerken
is de boodschap!
3. Ga voor collectieve solidariteit!
4. Als je jezelf kapotwerkt heeft niemand nog iets aan jou: noch
op het werk, noch in de vakbond, noch in je gezin. Ga op zoek
naar een goede balans!

n

WOW! Hieruit put ik kracht, energie en hoop. Want het leven is
niet altijd eerlijk. Maar je moet kiezen voor jezelf én voor de anderen, in collectieve solidariteit.

1. Tijdens de derde EI Women’s Conference (Marrakech, 5-7 februari 2018) lag de focus op leiderschap. Hoewel de feminisering in onderwijs
een gekend gegeven is, vinden we onvoldoende vrouwen terug in leiderschapsfuncties. Noch in onderwijs, noch in onderwijsvakbonden.
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