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venster sluiten

Denk aan het milieu. Denk na voor je print!

"Ouders mogen pubers seks niet
afraden"

Ouders mogen jonge tieners niet zeggen geen seks te hebben, zo luidt het
nieuwe advies van de Britse overheid. Hiermee wil Groot-Brittannië het
hoge aantal tienerzwangerschappen doen dalen.
Niet open
"Ouders mogen hun jonge tieners niet adviseren geen seks te hebben, dit
zorgt er namelijk voor dat pubers niet langer open zullen communiceren",
aldus de Britse overheid. "Ze moeten daarentegen hun kinderen wel
aanmoedigen condooms en andere anticonceptie te gebruiken, jongeren
moeten massaal naar de huisdokter voor voorbehoedsmiddelen." De Britse
minister Beverley Hughes zegt dat ouders van 13-jarigen hun kinderen
moeten begeleiden als ze seksueel actief zijn: "We willen dat ze jongeren
helpen om te weerstaan aan de druk om op jonge leeftijd seks te hebben.
Maar ook om het belang van voorbehoedsmiddelen uit te leggen als hun
kinderen besluiten toch seks te hebben."
Juiste keuze
Via brochures in apothekers wil de overheid ouders betrekken bij het
voorkomen van tienerzwangerschappen. Daarop staat: "Discussiëren over
waarden met je tieners zal je kinderen helpen een eigen mening te vormen.
Maar als je ze gaat proberen te overtuigen van de jouwe, moedig je ze aan
het tegenovergestelde te doen. Ook zullen ze niet langer open met je
communiceren over hun leven. Hoe meer je kinderen over seks begrijpen,
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hoe groter de kans is dat ze de juiste keuzes zullen maken."
Tienerzwangerschappen
Jongeren mogen volgens de Britse wet pas vanaf 16 jaar seks hebben.
Groot-Brittannië heeft het grootste aantal tienerzwangerschappen in Europa
en de cijfers stijgen nog steeds. Het is dus duidelijk dat het eerdere beleid
van de overheid om dit te bestrijden, gefaald heeft. Dit bevatte onder meer
verplichte seksuele voorlichting in de kleuterschool en de distributie van
gratis anticonceptie.
Kritiek
Critici zeggen dat dit advies misleidend is en dat het de rol van de ouders in
de opvoeding buiten spel zet. De conservatieve Maria Miller: "Ouders
adviseren niet met hun kinderen te praten over wat goed en slecht is bij
seks en relaties is absurd. Het zet hun rol in de opvoeding buiten spel."
Onderzoekster Patricia Morgan is het daar allesbehalve mee
eens: "Verschillende onderzoeken uit Amerika tonen aan dat als ouders
seks op jonge leeftijd verbieden, tieners meer kans hebben dit net wel te
doen. Als ze hen enkel adviseren en seks niet afkeuren, zullen jongeren
open over de kwestie praten." (ep)
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