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Dimensies: Sociaal-maatschappelijke dimensie, vitaal burgerschap dimensie, politieke dimensie
Thema’s: Seksueel misbruik, vrouwenrechten, Afghanistan

MBO
VOORSTELLINGEN

Contextblad

Sinds 2009 is seksueel geweld tegen vrouwen verboden
in Afghanistan. De moedige Khatera (23) deelt haar verhaal met de media en klaagt haar vader aan, die haar van
kinds af aan heeft misbruikt. Ze beviel van een dochter
en nu is ze opnieuw zwanger. Het kind dat ze draagt is
bewijsmateriaal in de lopende zaak tegen haar vader.
Khatera zet veel op het spel in haar strijd. Een strijd die ze
niet alleen voor zichzelf voert, maar ook voor alle andere
vrouwen in haar positie.

CONTEXT
De moed van de Afghaanse Khatera, begin twintig, moet
niet worden onderschat. Zij werd al op jonge leeftijd
misbruikt door haar vader, raakte diverse keren zwanger
van hem, onderging een aantal abortussen en beviel uiteindelijk van een dochter. Op aanraden van een moellah,
een islamitische geestelijke, deed ze haar verhaal in een
televisieprogramma, waarna ze haar vader aanklaagde.
Als de film begint is Khatera opnieuw zwanger. Het kind
dat ze draagt is bewijsmateriaal: Het bewijs dat haar
vader haar verkrachtte. Seksueel geweld tegen vrouwen
werd in Afghanistan in 2009 strafbaar. Maar in de praktijk zijn vrouwen bang voor de mogelijke gevolgen van
een aangifte. Khatera’s verhaal is helaas een sprekend
voorbeeld: Zij en haar moeder worden bedreigd, onder
meer door haar ooms en ze moeten om de haverklap
verhuizen. A Thousand Girls Like Me volgt de strijdbare
twintiger en haar moeder van dichtbij, en laat zien hoe
weinig steun Khatera krijgt van de overige familieleden.
Zij wisten al die tijd wat er gaande was, maar grepen niet
in. Het maakt duidelijk hoe moeilijk het is voor vrouwen in
Afghanistan om te strijden tegen misbruik.

DE MAKER
De filmmaker Sahra Mani is geboren in Afghanistan. Toen
ze jong was vluchtte ze met haar familie naar Iran waar
ze leefde in zware omstandigheden. Afghaanse vluchtelingen in Iran kregen weinig rechten. Zo mocht men niet
naar school, niet werken en ook niet reizen. Het lukte
Sahra om te vluchten naar Engeland waar ze op haar 22e
startte met haar filmopleiding. Haar vader was een documentaireliefhebber en beïnvloedde Sahra in haar keuze
om documentaires te gaan maken. Haar doel is om media
te gebruiken en in te zetten voor een groter goed.

VERDIEPING
Een link naar de website van de film:
https://athousandgirlslike.me/synopsis/
Een link naar een interview met de Maker Sahra Mosawi:
https://womenandhollywood.com/full-frame-2019-womendirectors-meet-sahra-mani-a-thousand-girls-like-me/
https://medium.com/the-muff-society/a-thousand-girls-likeme-interview-sahra-mosawi-8cc9cc44b794
Over geweld en seksueel misbruik in Afghanistan:
https://www.unicef.nl/nieuws/2019-03-06-nieuw-rapportover-leefomstandigheden-van-kinderen-in-afghanistan
Samenvatting onderzoek met cijfers over seksueel geweld
en grensoverschrijding en gevolgen:
https://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF-Onderzoek/
Samenvatting_SGIN_2017.pdf
Artikel over het terugsturen van vrouwelijke vluchtelingen
naar Afghanistan:
https://www.oneworld.nl/movement/het-aanrecht-of-het-graf/
Over hoe vrouwen leven in Afghanistan.
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaalcultureel/25172-vrouwen-in-afghanistan.html

Tip voor docenten
Met een gratis Docschool Online lidmaatschap krijgt u
toegang tot meer dan honderd documentaires en bijbehorend lesmateriaal.
Ga naar www.idfa.nl/docschool-online
A Thousand Girls Like Me
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FILMBESCHRIJVING

Opdrachten

Lees voordat je begint het contextblad. In dit document vind je relevante achtergrondinformatie.

voor de film

1		

1. Reageer op de volgende stellingen.
Als documentairemaker film je dingen die echt zijn
gebeurd.
Je mag als documentairemaker niet ingrijpen in een
situatie omdat het dan niet meer ‘echt’ is.

‘CONTEXT’

2. Deze film speelt zich af in Kabul, Afghanistan.
Schrijf drie woorden op die je associeert met deze
stad of die met dit land te maken hebben.

T/M OPDRACHT 5

3. In 2009 is er een nieuwe wet aangenomen in Afghanistan die misbruik tegen vrouwen verbiedt. De wet is
echter nog maar weinig toegepast. Dit komt doordat
slachtoffers kunnen worden veroordeeld voor het
hebben van seks voor het huwelijk of voor het hebben
van seks met iemand anders dan haar echtgenoot. Wat
vind je hiervan?

voor de film
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4. Deze film gaat over de jonge vrouw Kathera die woont
in Kabul, Afghanistan. In de film volgen wij haar en zien
we hoe zij een rechtszaak aanspant tegen haar vader
wegens seksueel misbruik.

5. Niemand geloofde Khatera toen ze vertelde dat ze was
verkracht. Hierdoor heeft ze aanvankelijk geen aangifte bij de politie gedaan.
a. Welke redenen zouden er kunnen bestaan om Khatera niet te geloven? Schrijf er ten minste drie op.
b. Stel je voor dit verhaal zou zich in Nederland afspelen. Zou iemand die in Nederland woont en seksueel
is misbruikt om dezelfde reden misschien niet naar
de politie durven te gaan? Leg je antwoord uit.

na de film

‘FILMSTIJL’

6. Kijk naar je antwoorden bij vraag 1. Heb je na het zien
van deze film het gevoel dat de maker heeft ingegrepen in Khatera’s situatie? Leg je antwoord uit.

na de film

7. Reageer op de volgende stelling:
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‘FILMINHOUD’
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T/M OPDRACHT 15

Als je iets naars hebt meegemaakt, dan is het beter
om er niet te veel aan te denken of over te praten. Je
vergeet dan sneller dat dit gebeurd is.
8. Het liefst zou Khatera haar zwangerschap willen afbreken. Maar volgens de rechter moet zij het kind houden
als bewijsmateriaal.
a. Wat vind je hiervan? Leg je antwoord uit.
b. Zou dit in Nederland ook zo gaan denk je? Leg je
antwoord uit.
9. Reageer op de volgende stelling:
Khatera’s strijd is niet alleen een strijd voor zichzelf
maar ook een strijd voor andere vrouwen. Kathera is
een feministe.
11. Haar vader wordt de hoogste schuld opgelegd namelijk de doodstraf. Denk je dat Khatera hiermee haar
doel heeft bereikt? Waarom wel/niet?
12. Reageer op de volgende stelling:
De moeder van Kathera zou ook moeten worden
bestraft.

Tot aan 2001 had de Taliban de stad Kabul in Afghanistan in handen. De Taliban is een islamitische
strijdgroep in Afghanistan en Pakistan die door
middel van guerrillaoorlogen strijdt voor een eigen
emiraat. Sinds 2001 is de stad onder controle van
de Verenigde Naties. Toch vinden in en rondom
Kabul nog regelmatig gevechten plaats. De Taliban
wordt twee keer in de film genoemd.
13. Op welke manier kan de Taliban invloed hebben op
Khatera’s leven en op het proces tegen haar vader?
14. Tijdens de overheersing van de Taliban werden
vrouwen verboden om naar school te gaan of te
werken. Nu Amerika zich terugtrekt uit het gebied
zijn vrouwen bang dat zij hun verworven rechten
kwijtraken. Reageer op de volgende stelling:
Amerika mag zich niet terugtrekken uit het gebied omdat er anders nooit gelijkheid komt voor
vrouwen.
15. Afghanistan kent een lange geschiedenis van oorlog en geweld.
a. Denk jij dat deze geschiedenis zó van invloed
kan zijn geweest op het leven van Khatera’s vader
dat dit zijn gedrag deels verklaart? Leg je antwoord uit.
b. Vind je dat deze geschiedenis meegenomen zou
moeten worden in de rechtszaak?

na de film

‘DE MAKER’

16

De filmmaker Sahra Mani is geboren in Afghanistan. Toen ze jong was vluchtte ze met haar
familie naar Iran waar ze leefde in zware omstandigheden. Afghaanse vluchtelingen in Iran kregen
weinig rechten. Ze mocht men niet naar school,
niet werken en ook niet reizen. Het lukte Sahra om
te vluchten naar Engeland waar ze op haar 22e
startte met haar opleiding film.

T/M OPDRACHT 19

16. Denk je dat de maker veel invloed heeft gehad op
het verloop van het verhaal van Khatera?
17. Is het doel van de maker hetzelfde als het doel van
Kathera denk je? Leg je antwoord uit.
18. Reageer op de volgende stelling:
Sahra Mani is net zo dapper als Khatera.

SAHRA MANI

19. In de film wordt duidelijk dat het tv interview dat
Khatera heeft gegeven voor een verandering heeft
gezorgd.
a. Wat hield deze verandering in?
b. Denk jij dat deze documentaire hetzelfde effect kan
hebben?

na de film

‘NIEUW PERSPECTIEF’
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T/M OPDRACHT 23

20. Het verhaal over Khatera benadert seksueel misbruik
vanuit het perspectief van iemand die door velen niet
serieus wordt genomen. Wat heeft het jou geleerd om
vanuit dit perspectief naar dit onderwerp te kijken?
21. Denk je dat het goed is voor Khatera dat zij heeft meegewerkt aan deze film? Leg je antwoord uit.
22. Khatera is gevlucht naar Frankrijk. Daar woont zij nu
samen met haar verloofde en haar twee kinderen.
Haar moeder woont nog steeds in Kabul met haar
broers.
Heb je er wel eens over nagedacht dat seksueel misbruik ook een reden kan zijn waarom mensen wegvluchten uit hun land?
23. Volgens het centraal bureau voor de statistiek in 2016
en 2017 een derde van de asielaanvragen van Afghanen in Nederland afkomstig van vrouwen. Ruim de
helft daarvan werd afgewezen; deze vrouwen zullen
dus terug moeten naar Afghanistan.
Verandert deze film jouw perspectief ten opzichte van
vluchtelingen die in Nederland asiel zoeken? Licht je
antwoord toe.

De IDFA schoolvoorstellingen worden mede mogelijk gemaakt door:
Fonds 21 — www.fonds21.nl; P.W. Janssen’s Friesche Stichting www.pwjanssensfrieschestichting.nl; ABN AMRO Cultuurfonds

Aantekeningen

