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Opgave 1 Mini-missverkiezingen
In de Verenigde Staten zijn minimissverkiezingen voor kinderen
onder de twaalf mateloos populair.
Jonge meisjes verschijnen in vaak
uitdagende kleding op het podium.
Haarextensies, plakwimpers,
neptanden en bruiningsspray zijn in
deze wereld de normaalste zaak.
Veel moeders van de meisjes
benadrukken dat deelname goed is
voor het zelfvertrouwen van hun
dochters en de jury’s van de
verkiezingen zeggen vooral te letten
op de persoonlijkheid van de jonge
deelneemsters. Maar de wereld van
mini-missverkiezingen is ook
competitief en de deelneemsters
staan vaak onder hoge druk.
Ellen, een kritische blogster, schrijft over mini-missverkiezingen:
tekst 1
Realiseren deze ouders zich wel hoe hun kinderen door deze onnatuurlijke
omgeving worden gevormd tot quasi-mensen? Hun natuurlijke, normale
persoonlijkheid wordt zo drastisch veranderd.
In plaats van een gezond zelfvertrouwen, ontwikkelen deze kinderen een
constante behoefte aan bevestiging door anderen. Zij krijgen alleen hoge
scores door zich overdreven en kunstmatig te gedragen. Zij zijn geobsedeerd
met hun uiterlijk en verschijning. Zij leren niet ‘zichzelf te vinden’ en te
ontdekken wat hen bijzonder maakt. In plaats daarvan worden zij getraind om
zich te plooien naar wat op dat moment ‘in’ is, wat dat dan ook is.
naar: ellengry.com - Toddlers and tiaras - 2011
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De opvatting van Ellen is dat de deelneemsters zichzelf niet goed leren
kennen. Veel mensen gaan ervan uit dat je jezelf leert kennen door naar
binnen te kijken, door introspectie. Volgens Descartes is kennis door
introspectie betrouwbaar vanwege twee kenmerken.
Anderen gaan bij zelfkennis uit van de interpretatietheorie.
Geef de twee kenmerken van zelfkennis volgens Descartes’
introspectietheorie weer.
Leg vervolgens uit dat de opvatting van Ellen beter aansluit bij de
interpretatietheorie dan bij de introspectietheorie.
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Krista Lawlor heeft een andere opvatting over wat zelfkennis inhoudt.
Stel, een jong meisje vraagt zich af of meedoen aan een minimissverkiezing iets voor haar is.
Leg uit hoe dit meisje er volgens Lawlor achter kan komen of ze echt wil
meedoen aan een mini-missverkiezing.
Anders dan in Amerika zijn mini-missverkiezingen in Europa een relatief
onbekend verschijnsel. In 2016 zou de eerste mini-missverkiezing in
België georganiseerd worden, maar de Belgische arbeidsinspectie
verbood het evenement. De inspectie oordeelde:

tekst 2
Door een schoonheidsideaal te promoten, heeft een mini-missverkiezing
mogelijk een schadelijke impact op een brede groep kinderen.
Het uiterlijk is een gegeven waarover een kind zo goed als geen controle heeft.
Dat maakt een schoonheidswedstrijd anders dan een talentenshow of
sportwedstrijd voor kinderen. Daar kan een kind groeien in zijn talent door te
oefenen en feedback te krijgen.
bron: Peeters verbiedt Mini Miss België - de Standaard - 2016
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De Belgische overheid vindt dat zij zich actief moet bemoeien met de
mini-missverkiezingen omdat het hier om kinderen gaat.
Volgens de klassiek-liberaal John Stuart Mill mag de overheid zich niet
zomaar met het leven van haar burgers bemoeien. Maar Mill vindt dat
overheidsbemoeienis wel is toegestaan als het om de scholing van
kinderen gaat.
Leg met Mills opvatting van autonomie uit:
 wat volgens Mill de verhouding tussen overheid en individu moet zijn
en
 dat leerplicht niet in strijd is met Mills liberalisme.
Het klassiek-liberale mensbeeld gaat uit van twee vooronderstellingen.
Beargumenteer of het verbod door de Belgische arbeidsinspectie past bij
de twee vooronderstellingen van het klassiek-liberale mensbeeld.
De Belgische arbeidsinspectie baseerde haar oordeel mede op een
advies van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen,
een officieel adviesorgaan van de Belgische overheid. Volgens deze raad
dragen mini-missverkiezingen bij aan ‘hyperseksualisering’ van kinderen.
Met hyperseksualisering wordt bedoeld dat een seksuele betekenis wordt
toegekend aan personen die die seksuele betekenis van zichzelf niet
hebben. Door het dragen van make-up, sexy kleding en door het
aannemen van uitdagende poses krijgen de mini-missen een seksuele
uitstraling die niet past bij hun leeftijd.
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tekst 3
De wedstrijden kunnen bijdragen aan een seksualisering van de kinderen,
waardoor de normale ontwikkeling van kinderen in het gedrang kan komen.
Bij sommige kinderen kan dit bepaalde problemen creëren met het zelfbeeld.
Dikwijls worden deze wedstrijden door de kinderen ervaren als een serieuze,
belangrijke gebeurtenis in hun leven en worden ze gevangen in een beeld
dat vaak geschetst wordt door hun ouders. Op deze manier ontstaat het risico
dat kinderen geobsedeerd worden door hun uiterlijk. Vaak wordt er een enorme
druk op de schouders van kinderen gelegd. Zij ervaren erg veel stress bij deze
wedstrijden en vertonen dikwijls niet-sociaal gedrag jegens elkaar.
bron: Advies betreffende kinderarbeid in mini-missverkiezingen - 2013
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Volgens het advies dragen de mini-missverkiezingen eraan bij dat
kinderen niet meer authentiek kind kunnen zijn, maar dat ze moeten
voldoen aan seksistische stereotypen over vrouwelijkheid.
Volgens Jean-Jacques Rousseau leidt de moderne samenleving tot een
inauthentiek leven.
Geef aan:
 wat volgens Rousseau het verschil is tussen een authentiek en een
inauthentiek leven en
 welke vooronderstelling over authenticiteit Rousseau daarbij heeft.
Leg vervolgens met tekst 3 uit dat mini-missverkiezingen volgens
Rousseau bijdragen aan een inauthentiek leven.
Veel kinderen en ouders hadden zich verheugd op de eerste Belgische
mini-missverkiezing en zien niet in waarom deelname schadelijk zou zijn.
Een van de meisjes die zich hadden opgegeven is de tienjarige Laura.

tekst 4
Laura las in de krant over de Mini Miss België-verkiezing en wist: “Daar doe ik
aan mee! Ik sta graag op een podium. Ik wil laten zien wie ik ben en wat ik kan.
Wat andere mensen daarover te zeggen hebben, boeit me niet.”
Laura en haar zusje zijn meer om hun uiterlijk bekommerd dan hun moeder
vroeger als kind was. “Ik heb daar geen probleem mee”, zegt moeder Mira. “Ik
duw hen niet in die richting, maar ik vind het zeker ook niet ongezond dat ze
hun uiterlijk belangrijk vinden.”
“Als Laura op het podium staat, straalt ze altijd”, zegt haar zus trots. Moeder
Mira bevestigt: “Veel meisjes verstrakken vanwege de stress die zo’n optreden
meebrengt. Laura blijft lachen van begin tot eind. Dat is ook al vaak andere
mensen opgevallen. En natuurlijk vind ik haar mooi, ze is mijn dochter! Als ik
dacht dat ze geen kans maakte, had ik het haar wel uit het hoofd gepraat.”
bron: Wat andere mensen denken, boeit me niet - de Standaard - 2016
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Jean-Paul Sartre had kritiek op Rousseaus opvatting over het authentieke
leven.
Geef deze kritiek weer.
Volgens Sartre is te kwader trouw zijn een bedreiging voor authenticiteit.
Geef met een citaat uit tekst 4 een argument tegen de opvatting dat
Laura te kwader trouw zou zijn.
Leg vervolgens uit dat Laura volgens Sartre toch onvermijdelijk te kwader
trouw is.
Laura staat graag op het podium.
Axel Honneth heeft een relationele opvatting van autonomie. Erkenning
staat daarbij centraal.
Leg uit:
 welke drie vormen van erkenning volgens Honneth nodig zijn voor
autonomie en
 welke vorm van erkenning Laura krijgt door op het podium te staan.
Sommige mensen voelen weerzin tegen mini-missverkiezingen omdat
deze verkiezingen jonge meisjes een misvormd beeld van vrouwelijkheid
zouden voorhouden. Anderen vinden juist dat mini-missverkiezingen
meisjes de mogelijkheid bieden om al jong zelf te experimenteren met
verschillende vormen van vrouwelijkheid.
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen vrouwelijkheid als
biologisch kenmerk en vrouwelijkheid als gender. Bij vrouwelijkheid als
gender speelt mogelijk het probleem van aangepaste voorkeuren.
Geef de betekenis van het begrip ‘gender’ weer.
Geef vervolgens met dit begrip een argument voor en een argument
tegen de stelling dat Laura’s wens om deel te nemen aan een minimissverkiezing een aangepaste voorkeur is.
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