"Op familie kun je altijd rekenen" Kostwinner ruimt baan voor zorgende vader Familie wint het
van buren Meer ruimte om te hangen
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Toen jongens van dezelfde leeftijd in 2001 gevraagd werd welk soort vader zij wilden worden, schoven vier op de tien de 'spelende
vader' als ideaalbeeld naar voren. Nu moet dat beeld baan ruimen voor de 'zorgende vader'. Bijna vier op de tien jongens willen later
én voor de kinderen zorgen én huishoudelijke taken op zich nemen.
Het kostwinner-ideaal is van zijn voetstuk getuimeld: slechts drie op de tien jongens streven dit nog na.
Bij de meisjes deed zich geen verschuiving voor. Zes op de tien zagen zich toen al, en nu nog altijd, later liefst in een gezin waarbij de
taken verdeeld werden. Er blijft dus toch een verschil in het verwachtingspatroon van jongens en meisjes. Misschien daarom dat twintig
procent van de meisjes denkt dat de 'spelende vader' de realiteit zal zijn. Zeven procent kiest bovendien voor een 'ander' vaderbeeld misschien zelfs helemaal geen vader?
In 2014 denkt de meerderheid van de jongeren dat de taken in hun eigen gezin gelijk verdeeld zullen worden: bijna negen op de tien
meisjes gaan daarvoor. Bij jongens is dat maar zeven op de tien.
Opvallend is dat jongeren minder optimistisch zijn over hun leeftijdsgenoten. Jongens denken dat andere jongens een minder
betrokken vader zullen zijn dan zijzelf. Meisjes wensen voor zichzelf een meer betrokken vader dan het toekomstbeeld dat ze hebben
van de doorsneejongen.
Ouders vinden goede buren doorgaans belangrijk voor een gezinsvriendelijk woonklimaat. Niet voor de sociale controle, maar omdat
ze af en toe hun hulp inroepen. Jongeren daarentegen vinden buren niet zo belangrijk. Lang niet zo belangrijk in ieder geval als hun
familie.
"Als je verhuist, heb je sowieso andere buren", zei een jongen in dit onderzoek. "Op je familie kun je altijd rekenen, die zijn er altijd voor
mij, dus voor het leven."
Bij moslimjongeren is dit nog frappanter, zegt Naïma Lafrarchi van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. "Zij zien hun familie
als een veilige haven in een maatschappij die weinig houvast biedt en waarin de jongeren zelfs een gevoel van ontheemdheid ervaren.
Binnen het gezin kunnen zij zijn wie ze zijn, zonder zich te moeten verantwoorden."
De moslimjongeren met wie Lafrarchi sprak, hadden het vaak over 'gehoorzaamheid': tegenover hun ouders, en tegenover God. "Maar
ze spraken daar niet over in de context van relaties. Op dat vlak verwachten ze evengoed gelijkheid tussen de seksen. Zij willen later
ook gewoon goede ouders zijn."
De publieke ruimte is voor jongeren meer dan een plek om in 'rond te hangen'. Ze willen zich op de allereerste plaats veilig én
doelgericht kunnen voortbewegen. Daarom vinden ze het erg belangrijk dat er veilige voet- en fietspaden zijn, dat hun school vlot
bereikbaar is, er een bushalte dichtbij is en dat er winkels in de nabije omgeving zijn.
En natuurlijk willen jongeren liever ook geen wijk waarin zich criminaliteit, vandalisme of drugsoverlast voordoet of waarin er hinder is
van lawaai, afval of geur. Dergelijke zaken storen hen evenzeer als bij volwassenen.
In de zogenaamde probleembuurten blijkt het vaak mis te gaan tussen jongeren en volwassenen. Zo zitten ouderen wel graag op een
bank naar spelende kinderen te kijken, maar vinden ze het niet fijn als jongeren die bank innemen.
Driekwart van de jongeren vindt het ook belangrijk om ergens in de buurt een plek te hebben waar ze kunnen afspreken met andere
jongeren en kunnen rondhangen. "Wat meer tolerantie bij sommige volwassenen en ouderen en een lokaal beleid gericht op het
creëren van 'hangplekken' voor jongeren zijn zeker gewenst", zegt onderzoeker Dirk Luyten.
Wie zijn ze en wat willen ze, de jonge mensen tussen 15 en pakweg 25 jaar? Onderzoekers van het Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen vroegen het hen en stelden vast dat deze generatie haar familie een warm hart toedraagt.
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