
   
 

 

8 maart 2013 – Internationale Vrouwendag 

 

Guity Mohebbi 

Mijn leven is mijn boodschap! 

Mijn oma in Iran vertelde mij dat haar moeder, als tiener op weg 

naar huis van haar school, door de politie werd nagejaagd om 

haar hoofddoek af te doen. Mijn oma moest na zoveel jaren het 

omgekeerde proces meemaken, namelijk verplicht een hoofddoek 

op doen. Ze wenste mij, als haar kleindochter, toe om ooit in vrijheid te mogen leven 

en zelf en niet onder dwang te bepalen of ik een hoofddoek wilde dragen of niet. Ik 

woon sinds 1984 in Nederland en in vrijheid. Nog steeds is het al dan niet dragen 

van een hoofddoek een van de veelbesproken onderwerpen. 

De strijd van mijn moeder, tantes, nichtjes en vriendinnen in Iran zet ik sindsdien 

ook in Nederland voort voor de thema’s als inkomensgelijkheid, management, 

economie en recht op deeltijdarbeid, de verdeling van arbeid en zorg, het glazen 

plafond, kinderopvang, economische zelfstandigheid, huiselijk geweld en noem maar 

op. 

Daarnaast is voor mij de koppeling van de emancipatieonderwerpen aan 

culturele/etnische groepen een aandachtspunt. Deze culturaliseringstendens is onder 

andere het gevolg van de wijze waarop de afgelopen decennia in het publieke debat 

over cultuur geschreven en gesproken is. Een goed voorbeeld hiervan is het idee van 

Bolkestein dat de verschillende culturen en tradities (in dit geval de westerse en de 

islamitische) onverenigbaar zijn. Toen Bolkestein dit idee begin jaren negentig 

opperde, waren velen tegen hem, maar nu is het een algemeen geaccepteerde 

gedachte geworden in de publieke opinie. Uit dit denkkader vloeit voort dat de enige 

wijze om Nederlander te worden het afstand doen van de eigen culturele identiteit is. 

De tweede component van het huidige betoog over Nederlandse vrouwen van 

diverse afkomsten is de nadruk op hun achterstand en het verkeren in een 

maatschappelijk isolement. Zij moeten vooral uit hun marginale positie geholpen 



   
 

 

worden en het is hoognodig dat ze actief deelnemen aan en in de Nederlandse 

samenleving. 

De culturalisering en achterstand hebben ertoe geleid dat er de laatste jaren steeds 

meer een verband wordt gelegd tussen de achterstand van de Nederlandse vrouwen 

van diverse afkomsten en hun sociaal-culturele achtergrond. 

Deze patronen moeten ter discussie worden gesteld om de zo noodzakelijke 

emancipatorische veranderingen, niet alleen in Iran of in Nederland, te 

bewerkstellingen, vooral met het oog op de toekomst. Dit is de kans om een 

toekomstvisie te ontwikkelen met een gemeenschappelijke verbondenheid vanuit 

onze verscheidenheid. Ik blijf me altijd hiervoor inzetten. In alle bescheidenheid vind 

ik, net als Ghandi, dat ieder van ons verantwoordelijk is voor de sporen die we 

achterlaten en de sporen die we betreden. Niet een ander, maar u en ik. Dit is de 

kern van de menselijke waardigheid. “My life is my message”, zei Ghandi. Dat geldt 

ook voor mij. Vraagt u zich eens af: “Is my message a good one?” 

Guity Mohebbi 

Guity Mohebbi is politicoloog, auteur en public speaker. Voor meer informatie 

zie www.guitymohebbi.nl 

 


