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Bogaletch 
Gebre

President van KMG Ethiopia
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“De revolutie  
is ingezet.”
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1965
Eerste meisje uit haar 
streek dat ook na het 
vierde leerjaar naar 
school bleef gaan.

1975
Studies microbio-
logie in Israël en de 
Verenigde Staten.

1980
Doctoraat in 
epidemiologie.

1997
Keert terug naar 
Ethiopië en richt  
KMG op.

2002
12 september: eerste 
huwelijk in het open-
baar van een meisje 
dat niet besneden is.

2012-13
Prijs van de Koning 
Boudewijnstichting 
voor ontwikkeling in 
Afrika.

Toen Bogaletch Gebre in 
het zuiden van Ethiopië in 
een traditionele familie ge-
boren werd, wees niets erop 
dat ze de weg van de revo-
lutie zou inslaan. Behalve 
dan haar onblusbare passie: 
Boge is geboren om in op-
stand te komen. Met dien 
verstande dat er voor haar 
geen afbraak kan zijn zon-
der opbouw, geen blinde 
opstand, wel een betekenis-
volle wervelwind van 
vernieuwing.

portret 8n’GO april 2016



 

B ogaletch Gebre is een vrouw 
die zich niet snel laat afschrik-
ken. Al van kindsbeen af had 
ze veel lef. Hoewel haar ouders 
haar verboden naar school te 

gaan, glipte ze bij zonsopgang het huis uit 
om stiekem lessen te gaan volgen. Tegen 
haar ouders zei ze dat ze water ging halen. 
Haar doorzettingsvermogen bleek uitein-
delijk sterker dan de koppigheid van haar 
vader: ze werd het eerste jonge meisje uit 
haar streek dat verder bleef studeren na 
het vierde leerjaar. Daarna ging alles snel. 
Boge vertrok naar Israël, waar ze zich in-
schreef voor de richting microbiologie aan 
de universiteit. Vervolgens bemachtigde ze 
aan de universiteit van Massachusetts een 
Fulbright-beurs en schreef ze er een docto-
raatsthesis in de epidemiologie. Omdat ze 
graag iets terug wilde doen voor alles wat ze 
gekregen had, ging ze midden de jaren 1990 

portret 9n’GO april 2016

©
 K

IN
G

 B
A

U
D

O
U

IN
 A

FR
IC

A
N

 D
EV

EL
O

P
M

EN
T 

P
R

IZ
E 

“Ethiopische vrouwen produceren 70 tot 80% van 
het voedsel, maar dit wordt niet in de officiële 

productieketen geteld, de basis waarop de economie 
van het land wordt berekend.”
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terug naar Ethiopië met één doel voor ogen: 
ervoor zorgen dat de Ethiopische vrouwen 
hun leven zelf in handen nemen en, meer in 
het algemeen, de motor worden voor veran-
dering in hun land.

Moeders zorgen voor  
het eten… maar niet  
alleen dat!
Voor Bogaletch Gebre is het duidelijk dat 
vrouwen de hoeksteen van het gezin en van 
het gemeenschapsleven zijn. Ze spreekt 
dan ook vol bewondering over hun rol in 
het land: “In Ethiopië dragen de vrouwen 
echt hun families. Zonder hen zou er niets 
mogelijk zijn. Ze koken, zorgen dat er wordt 
schoongemaakt, ze zorgen voor de kinde-
ren, ouderen, zieken. Ze zorgen voor de 
toekomst van hun kinderen. En ze werken 
ook buitenshuis: ze staan in voor 70 tot 

80% van de voedselproductie voor huis-
houdens. Al dat onbetaald werk wordt niet 
beschouwd als onderdeel van de officiële 
productieketen, de basis waarop de econo-
mische stand van het land wordt berekend. 
Dat harde labeur wordt niet beschouwd als 
echt werk. En zo worden vrouwen als nietig 
beschouwd, ze zijn niets waard.” Boge pleit 
voor meer structurele erkenning op het ni-
veau van het hele continent: “De Afrikaanse 
landen zouden hun paradigma van ontwik-
keling moeten veranderen. Ze moeten be-

seffen dat zonder het werk van de vrouwen 
niemand kan overleven, zeker in de context 
van Afrika. In Afrika hangt alles af van het 
werk dat vrouwen doen: armoede, voeding, 
gezondheid, zorg voor de leefomgeving, 
overleven, de familie… alles.”

Halt aan het manden 
vlechten
Volgens Bogaletch Gebre zal de situatie van 
vrouwen in Afrika er niet op vooruitgaan 
zolang men de problemen verkeerd aanpakt 

“Als we vrouwen enkel 
betere vlechttechnie

ken aanleren, zal hun situa
tie nooit echt veranderen. 
Dat kan pas als ze ook naar 
school gaan, een statuut 
hebben, publiek gehoord 
worden, autonoom beslis
singen kunnen nemen.
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en alleen aan symptoombestrijding doet in 
plaats van het probleem bij de wortel aan te 
pakken. Met scherpe ironie veroordeelt ze 
die aanpak: “Als we denken dat het volstaat 
om vrouwen betere technieken aan te leren 
om manden te vlechten, dan zal hun situ-
atie nooit verbeteren. Het heeft geen nut om 
allerlei ingewikkelde constructies te beden-
ken om watertoevoer tot bij de gezinnen te 

voorzien, als een huishouden nog steeds al-
leen maar blijft draaien dankzij de vrouwen! 
Je kan het systeem niet veranderen zonder 
de mentaliteit te veranderen. Zorgen voor 
infrastructuur die het welzijn van families 
moet verbeteren terwijl de organisatie van 
families niet verandert, is nutteloos. Ons 
leven zou pas echt veranderen als we ons 
werk konden delen met onze partners. En 
als wij, net als zij, ook het voorrecht zouden 
hebben om naar school te gaan, een statuut 
te hebben, publiek gehoord te worden, be-
slissingen te kunnen nemen over ons leven, 
voor onze familie en onze gemeenschap.”

Integere vrouwen
Volgens de voorzitster van de KMG is de 
strijd voor de erkenning van de integriteit 
van Afrikaanse vrouwen de allerbelangrijk-
ste: “Iedereen heeft een biologische en een 

“Geslacht moet 
een beslissend 

criterium worden van de 
Afrikaanse ontwikkelings
politiek. Van bij de ge
boorte moet de integri
teit van vrouwen openlijk 
erkend worden.
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juridische persoonlijkheid. Mensen hebben 
fundamentele biologische noden. Maar we 
hebben ook allemaal, zonder uitzondering, 
juridische noden en die zijn al even funda-
menteel. Zo hebben we allemaal nood aan 
bescherming en veiligheid, gelijke kansen, 
volledige juridische onafhankelijkheid. En 
we hebben er allemaal nood aan om onze 
vrije wil uit te oefenen en een zeker zelfbe-
wustzijn te ervaren. Dat noem ik menselijke 
integriteit. Helaas zijn er Afrikaanse landen 
waar vrouwen op niets van dat alles recht 
hebben. Vanaf hun geboorte wordt hun in-
tegriteit afgenomen, in die mate zelfs dat 
als er een meisje wordt geboren, zij bijna 
systematisch wordt uitgesloten. En zo gaan 

de vrouwen denken dat ze geen rechten ver-
dienen.”

Gezinnen als motor  
van verandering
De strijd zal lang zijn, geeft Boge bits toe. 
De hervormingen zijn nodig op alle niveaus, 
want de rol en het beeld van de vrouw zijn 
enorm verstard, als in steen gebeiteld. We 
moeten handelen op macroniveau: de Afri-
kaanse ontwikkelingspolitiek moet openlijk 
de integriteit van vrouwen erkennen van 
bij de geboorte, zegt Bogaletch. Geslacht 
moet een beslissend criterium worden van 
de Afrikaanse ontwikkelingspolitiek. Maar 
wat misschien nog belangrijker is, en over-

KMG Ethiopia werd opgericht in 1997 op 
initiatief van Bogaletch Gebre en haar 
zus Fikirte. Aanvankelijk was de organi-
satie vooral actief rond hiv-sensibilise-
ring, maar al gauw ging ze zich bezighou-
den met de strijd tegen besnijdenis. 
Ze heeft een lokale aanpak ontwikkeld 
die gebaseerd is op gezinnen. Daarvoor 
maakt ze gebruik van gemeenschaps-
gesprekken. Boge wilde een revolutie 
beginnen van binnenuit, waarin gezin-
nen zich konden herkennen. Voor haar 
zijn “zin” en zintuigen trouwens heel 
belangrijk in het werk met de betrok-
ken gemeenschappen: besnijding is er 
vervangen door publieke rituelen van 
het “ongeschonden lichaam”. Die actie is 
een succes, getuige een rapport van The 
Economist, waaruit blijkt dat het aantal 
meisjes dat besneden wordt in de regio’s 
waar KMG actief is, gedaald is van 100% 
naar 3% (cijfers uit 2008).

Besnijdenis 
van 100%  
naar 3% !
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eenstemt met de visie van KMG (zie kader), 
is dat er basiswerk wordt gedaan op lokaal 
niveau, in elk gezin. De verandering zal zich 
doorzetten via de gezinnen: “We moeten an-
ders gaan denken over gezinnen, alles moet 
bij hen beginnen. We moeten komen tot een 
eerlijke herverdeling van kansen en van de 
lasten die vrouwen in gezinnen dragen. Op-
voeding is een heel belangrijk kanaal om die 
boodschap te verspreiden: gezinnen moeten 
hun kinderen opvoeden met gelijke kansen 
en gelijke toegang, zonder enige discrimi-
natie. Het is erg belangrijk dat de meisjes 
even gemakkelijk naar school kunnen gaan 
als de jongens. De houding van gezinnen 
tegenover meisjes moet veranderen: ze mo-
gen hen niet langer zien als huishoudhulp-
jes. Zij zijn de toekomst van de gezinnen. 
Ze moeten worden gezien als een bron van 
inkomsten voor hun families, net zoals de 
jongens. Ze moeten beschouwd worden als 
mensen die een toegevoegde waarde beteke-

nen voor het gezin en hun land. De kinderen 
van vandaag zijn de leiders van morgen. Van 
jongs af aan moeten ze leren wat respect 
is, zodat ze elkaar niet alleen verdragen 
maar anderen ook actief erkennen, dat ze 
iedereen naar waarde schatten. Als ze van 
kindsbeen af opgroeien in een geest van 
gelijkheid tussen jongens en meisjes, dan 
hoeft de politieke klasse niet heropgevoed 
te worden maar zal die van nature gevoelig 
zijn voor die problematiek.

Een vrouwelijke revolutie
Maar de wil om te veranderen komt er niet 
zomaar, zegt Boge; die moet van de vrou-
wen zelf komen. Helaas zijn veel vrouwen 
gewend om in hun lot te berusten, voegt 
ze eraan toe: “Vrouwen dragen zelf bij tot 
hun discriminatie. Ze zijn volgzaam en ge-
hoorzaam. Ze hebben hun lot aanvaard, 
ze aanvaarden dat ze verminkt worden, 
ze aanvaarden dat ze moeten zwijgen. Ze 

“Als ze van kindsbeen af opgroeien in een 
geest van gelijkheid tussen jongens en 

meisjes, dan hoeft de politieke klasse niet her
opgevoed te worden, maar zal ze van nature 
gevoelig zijn voor die problematiek.
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hebben geen zelfvertrouwen, geloven niet in 
eigen kunnen, in het feit dat ze onafhanke-
lijk kunnen zijn. Het zijn in de eerste plaats 
zij die moeten veranderen. Ze kunnen niet 
zitten wachten tot verandering uit de lucht 
komt vallen. In die zin spelen scholen een 
cruciale rol: het is zo belangrijk dat er les 
gegeven wordt over de succesverhalen van 
vrouwen. Die verhalen maken net zo goed 
deel uit van wat Ethiopië allemaal te bieden 
heeft. Op school moeten meisjes ook reto-
rica krijgen, de kunst van het onderhande-
len. Scholen moeten meisjes op hun rechten 
wijzen. De meisjes moeten voorbereid wor-
den om de plaats in de samenleving die ze 
verdienen in te nemen en vast te houden. 
Het is belangrijk dat ze de kwaliteiten van 
leiderschap leren. 
Alle kanalen en vormen van educatie moe-
ten dezelfde boodschap meegeven. Dus niet 
alleen scholen, maar ook kranten, televi-
sie, radio, alles wat op een of andere manier 
bijdraagt tot de collectieve beeldvorming. 
Daar zijn wij in onze vereniging mee bezig: 
het ondersteunen van de opvoeding van 

kleine meisjes. We praten met hen over 
de genitale verminking van vrouwen. We 
gaan verder dan onderwijs: uiteraard leggen 
we uit welke schade genitale verminking 
veroorzaakt, wat de medische, psychische, 
emotionele gevolgen zijn. Maar we moedi-
gen vrouwen ook aan om te durven hopen, 
een visie te hebben, in zichzelf te geloven. 
We organiseren vorming rond leiderschap. 
We ondersteunen hen in hun opvoeding met 
handleidingen. We helpen hen om school-
materiaal te kopen. We staan hen bij om een 
handeltje op te zetten: kippen kweken en 
zelf de eieren verkopen bijvoorbeeld, zodat 
ze hun eigen inkomstenbron hebben. We 
stimuleren hen om naar de universiteit te 
gaan. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op en 
ontsnappen ze aan besnijdenis en aan kind-
huwelijken. Ze weten dat ze kunnen leven 
zonder afhankelijk te zijn van iemand an-
ders. Wij bereiden de revolutie voor. Die zal 
in stilte verlopen, maar alles overrompelen.”

CÉLINE PRÉAUX

“Mensen hebben biologische 
noden, maar ook fundamentele 

juridische noden: veiligheid, 
gelijke kansen, juridische 

onafhankelijkheid.” 
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