SRGR :
De Seksuele en Reproductieve
Gezondheid en Rechten van jongeren
Probleem

Waarom investeren in
SRGR van jongeren?

16miljoen
Elk jaar krijgen ongeveer
16 miljoen meisjes per jaar
tussen 15 en 19 jaar oud een
kind. Dat is ongeveer 11%
van alle geboortes wereldwijd.

14%
van alle onveilige abortussen in
lage- en middeninkomenslanden
zijn abortussen bij tienermeisjes.

40%
Ongeveer 40% van de nieuwe
hiv-infecties komt voor bij jonge
mensen. AIDS is de tweede
belangrijkste oorzaak van sterfgevallen bij jongeren wereldwijd.

3miljoen
Jaarlijks lopen 3 miljoen meisjes,
van wie de meerderheid jonger
is dan 15, het risico om genitale
verminking te ondergaan.

Een kwart van de wereldbevolking is tussen 10
en 24 jaar oud. Dat zijn circa 1,8 miljard jongeren.
De kindertijd en tienerjaren zijn erg bepalend voor
iemands seksuele en reproductieve gezondheid
en welzijn.

Wanneer aan de
noden en rechten
van jongeren op het
vlak van SRG wordt
voldaan, zijn ze beter
in staat om :
gebruik te maken van
onderwijs- en arbeidskansen- en andere kansen
op sociaal-economische
ontwikkeling,

welzijn en gezondheid te
verbeteren en zichzelf
en hun partners tegen
seksueel overdraagbare
aandoeningen, waaronder
hiv, te beschermen,

bepaalde normen,waarden
en praktijken rond gender,
seksualiteit en voortplanting te begrijpen en in vraag
te stellen.

Toolkit:
Wat kan
je doen?

Wil je
meer
weten?

Meer informatie en nuttige vragen die in
dialoog met ontwikkelingspartners aan
bod kunnen komen vind u in een bijhorende
fiche op de site:
http://www.be-causehealth.be/nl/SRGR
Jezelf verder inwerken over SRGR kan via
de unieke online beschikbare e-tutorial met
behulpzame video’s en vragen op:
www.bodyandrights.be

Ondersteuning
Programma’s voor SRGR van jongeren ondersteunen, zoals o.a. toegang tot de jeugdvriendelijke diensten, relationele en seksuele vorming, toegang tot diensten voor gezinsplanning en
veilige abortus. Ministeries die een sleutelrol spelen bij de promotie van de SRGR van jongeren
zijn onder andere het ministerie van gezondheid, onderwijs, jeugd, gendergelijkheid en justitie.

Promotie
SRGR van jongeren promoten tijdens de beleidsdialoog met de ontwikkelingspartner.

Transversale
aanpak
Ondersteunen van SRGR interventies binnen en buiten de gezondheidssector en ook door
SRGR te integreren in verschillende fasen van een programmacyclus.

Analyse
Analyseren en evalueren van het nationale beleid en aanpakken van de barrières voor de
SRGR van jongeren.

FOD Buitenlandse Zaken,
Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel,
Belgium

Deze Infofiche dient om stakeholders van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zoals diplomaten, medewerkers van BTC en
vertegenwoordigers van ngo’s de relatie tussen SRGR en gender
beter te helpen begrijpen, om een gendergeoriënteerde aanpak in de

Contact:
Ignace.ronse@diplobel.fed.be
Marie-Paule.Duquesnoy@diplobel.fed.be
Tel. +32 2 501 81 11

beleidsdialoog over SRGR en in de programmacyclus te promoten en

www.dg-d.be
www.diplomatie.belgium.be
www.be-causehealth.be

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

om de noden en goede praktijkvoorbeelden te identificeren.
Deze publicatie werd ontwikkeld door de Werkgroep SRGR van het
platform Be-cause health, met de steun van FOD Buitenlandse Zaken,
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