GENDER TEST: GENDER OF SEKSE?
Vrouwen krijgen kinderen en geven borstvoeding
➞ Sekse, maar of je borstvoeding geeft, voor hoe lang en of dat sociaal aanvaard wordt, is eerder
gender.
Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen
➞ Een instinker, want deze uitspraak klopt niet altijd. In heel arme landen leven vrouwen vaak niet
langer dan mannen. Het gaat hier dan ook in de eerste plaats over gender: vrouwen zorgen beter
voor zichzelf, mannen eten meer rood vlees, gaan later naar de dokter, roken en drinken meer,
hebben vaker risicovolle beroepen, etc. Het verschil is echter kleiner aan ’t worden omdat zowel
vrouwen (in de negatieve zin) en mannen (in de positieve zin) hun levensgewoonten aan het aanpassen zijn. Of er biologische gezien een voordeel is voor vrouwen wat levenslengte betreft is niet
duidelijk, sekse zou dus ook nog een rol kunnen spelen.
Moeders hebben tussen de 3 en 5 maanden moederschapsverlof, papa’s tussen de 3 en 5
dagen vaderschapsverlof.
➞ Dit is duidelijk gender: vroeger hadden vaders geen verlof en er zijn verschillen tussen landen, dus
het kan zekers geen biologische gegeven zijn.
Er werken weinig mannen in de kinderopvang
➞ Dit is ook gender: mannen hebben evenveel potentiële zorgcompetenties als vrouwen; ze kiezen
alleen niet zo snel voor een zorgberoep omdat het niet past in de normen over mannelijkheid.
Professionele sportvrouwen worden minder goed betaald dan hun mannelijke collega’s
➞ Gender: in het tennis is dit inmiddels veranderd omdat vrouwelijk tennis heel populair is geworden
en wat het publiek interessant vindt om naar te kijken, daar wordt goed voor betaald.
Professor Jarlegan stelde in de jaren 90 vast dat meisjes systematisch minder goede punten
haalden voor wiskunde testen.
➞ Gender: als de testen genderblind gebeurden dan scoorden de meisjes bijna even goed als de
jongens; het verschil was dus te wijten aan de stereotiepe verwachtingen van de leerkracht.
Ondertussen is er op dat vlak heel wat veranderd en verwachten leerkrachten vaak net dat de
meisjes in het algemeen het op school beter doen.
Mannen halen gemiddeld betere resultaten dan vrouwen op ruimtelijke oriëntatie tests
➞ Gender: als de deelnemers aan de test op voorhand een half uur mogen oefenen dan verdwijnt
het verschil grotendeels. Waarschijnlijk heeft dit verschil vooral te maken met het feit dat computerspelletjes populairder zijn bij jongens waardoor ze deze competentie meer oefenen dan meisjes.

Natuurrampen hebben een grotere impact op vrouwen dan op mannen wat betreft doden-tol,
behalve in het geval van orkanen: daarbij sterven er meer mannen.
➞ Voornamelijk gender: je zou kunnen stellen dat fysieke kracht in het voordeel speelt van de mannen (wat een sekseverschil is), maar in vele landen zijn er ook culturele factoren die een rol spelen:
in sommige landen krijgen meisjes minder vaak zwemlessen, vrouwen zijn ook vaker thuis met
kinderen waardoor ze niet enkel zichzelf maar ook de kinderen moeten redden. In het geval van
een orkaan speelt er iets anders: orkanen worden op voorhand aangekondigd en mannen blijken
hun fysieke kracht te overschatten en langer buiten te blijven.
In Zweden analyseerde men de gezondheidsuitgaven en men ontdekte dat er veel meer meisjes dan jongens gebruik maakten van orthodontie.
➞ Het is geen sekseverschil, meisjes en jongens hebben dezelfde tanden. Maar blijkbaar is het voor
meisjes belangrijker om een mooi gebit te kunnen tonen. Dus is het gender.
In diezelfde analyse ontdekten ze ook dat mannen met een handicap gemiddeld hogere vervangingsinkomens toegekend kregen dan vrouwen met eenzelfde handicap.
➞ Gender: de commissie die over de vervangingsinkomens besliste was zich niet bewust van de
verschillen die ze maakten tussen vrouwen en mannen, maar waarschijnlijk werden ze onbewust
beïnvloed door klassieke rolpatronen waarbij het inkomen van de man ook het gezinsinkomen
was; tegenwoordig is dat zeker in Zweden geen realiteit meer: het inkomen van de vrouw is minstens even belangrijk voor het gezin.
Mannen plegen tot 3 maal meer zelfmoord dan vrouwen, terwijl vrouwen wel vaker zelfmoordpogingen ondernemen.
➞ Gender: mannen betalen hier de prijs voor het stereotype dat mannen sterk moeten zijn en altijd
hun plan moeten kunnen trekken. Ze vragen minder snel om hulp. Ze gebruiken ook andere –
meer efficiënte - methodes. Maar ook dit laatste is vooral een gender verschil.
Meer info over genderverschillen kan je vinden op: www.genderklik.be

