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1. Inleiding: meer dan gender 

 

 

Het onderwerp van deze bundel van Focus Papers is ‘vrouwen 
als actor in conflicten’, waarbij wij de invalshoek kozen van 
‘vrouwen bij Defensie’. Studie van dit gegeven is onmisbaar, de 
inzichten die eruit geput worden bieden een meerwaarde op 
allerlei domeinen, gaande van theorievorming tot het 
ontwikkelen van concreet beleid. Evenwel zijn wij ervan 
overtuigd dat er nog meer mogelijkheden liggen in een bredere 
kijk, die niet enkel de situatie van vrouwen bestudeert maar 
ook die van andere minderheidsgroepen. Deze zienswijze sluit 
nauwer aan bij de hedendaagse samenstelling van het 
personeel van Defensie en kan tot interessante inzichten leiden. 

 

Het kernwoord waarrond wij deze meer omvattende 
benadering opbouwen is ‘diversiteit’. Diversiteit betreft de mate 
waarin leden van een groep of organisatie van elkaar 
verschillen, zowel wat sociale identiteit als individuele 
kenmerken betreft (Segal & Bourg 2005). Hierbij is het 
belangrijk op te merken dat de mate van diversiteit in een 
bepaalde groep of samenleving niet uitsluitend bepaald wordt 
door het voorkomen van biologische verschillen. Een voorbeeld 
kan deze stelling wellicht verduidelijken. Wanneer men kijkt 
naar concrete samenlevingen valt het op dat niet aan alle 
biologische verschillen evenveel belang wordt gehecht. Zo 
wordt aan huidskleur en oogkleur in onze samenleving een 
heel andere connotatie verleend. Meer algemeen kan men 
stellen dat de mens een inherente neiging vertoont om anderen 
in categorieën onder te brengen, en die categorieën bovendien 
in verband te brengen met bepaalde attitudes en 
veronderstellingen (Horn 2006). Een aantal biologische 
verschillen vormt de basis voor dergelijke categorieën, voor 
andere biologische verschillen gaat dat niet op. Bovendien 
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kunnen er in een samenleving categorieën onderscheiden 
worden die niet terug te brengen zijn tot verschillen in 
biologische kenmerken; levensbeschouwelijke overtuigingen 
kunnen hier hier als voorbeeld gelden. Wij stellen dan ook dat 
diversiteit hoofdzakelijk betrekking heeft op die verschillen die 
sociaal-cultureel gemobiliseerd worden, die dus door 
socialisering en cultuur extra betekenis krijgen. Dit soort 
verschillen vormt de meest interessante invulling van het 
begrip diversiteit, die bovendien het best aansluit bij de kern 
van een aantal hedendaagse debatten. 

 

De invalshoek die we hier kort hebben voorgesteld zal verder 
uitgewerkt worden in het volgende deel van dit artikel. Het 
objectief van dat deel is tweeledig. Enerzijds wordt er 
geïllustreerd op welke manieren men kan nadenken over de 
verhouding tussen diversiteit en Defensie. Centrale vragen in 
dit kader zijn: “Hoe ver mag diversiteit gaan?”, “Hoever kan 
diversiteit gaan?” en “Hoe moet men met diversiteit omgaan?”. 
We geven een overzicht van de wijzen waarop deze vragen 
vanuit verschillende theoretische invalshoeken beantwoord 
zijn. Anderzijds demonstreert dit deel de meerwaarde van het 
begrip diversiteit. Het zal duidelijk worden dat vrouwen 
slechts één van de relevante minderheidsgroepen vormen en 
dat bovendien de issues die als relevant worden beschouwd 
anders zijn voor elke minderheidsgroep. Deze elementen 
pleiten voor een meer omvattende en tegelijkertijd meer 
gedifferentieerde benadering. 

 

 

De standpunten van de auteur geven niet noodzakelijk de 
standpunten van Defensie of het Koninklijk Hoger Instituut voor 
Defensie weer.  
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2. De configuratie van het debat 

 

 

Ten gevolge van twee invloedrijke evoluties kregen de legers 
van Westerse landen te maken met het onderwerp diversiteit. 
Enerzijds maanden richtlijnen en vernieuwde wetgeving 
werkgevers in het algemeen aan een meer divers 
personeelsbestand na te streven. Wat het leger betreft, uitte dit 
zich in het herzien van toelatings- en plaatsingscriteria die 
discrimineren op basis van verschillen die niet van invloed zijn 
op het uitoefenen van de functie. Dit leidde vooral tot een 
toename van het aantal vrouwen en tot het openstellen van 
functies die tot dan toe enkel door mannen uitgevoerd mochten 
worden.  Anderzijds werden legers in vele landen door de 
demografische situatie gedwongen nieuwe doelgroepen aan te 
boren om voldoende mensen te rekruteren. De belangrijkste 
demografische trends zijn de grotere instroom van het aantal 
vrouwen op de arbeidsmarkt en de vergrijzing. Het besef 
groeide dat men, om voldoende personeel te hebben, actief 
moest rekruteren binnen bepaalde doelgroepen die voordien 
niet geschikt werden geacht. Voorts zorgde ook het verdwijnen 
van de dienstplicht in een aantal Westerse landen voor een 
tekort aan jongeren die kiezen voor een militaire carrière 
(Cotton, Crook & Pinch 1978). Deze evoluties lagen aan de basis 
van een breed debat over diversiteit in het leger. In hoeverre 
verschilt het leger van andere grote organisaties en welke 
implicaties heeft dit voor hun personeelsbeleid? 

 

Zoals in de inleiding reeds werd gesteld, bieden we in deze 
sectie een overzicht van de meest voorkomende ideeën over de 
verhouding tussen diversiteit en Defensie. In de literatuur is 
hierover een veelheid aan visies te vinden die ingaan op 
welbepaalde aspecten van deze verhouding. Om deze ideeën 
op een gestructureerde en overzichtelijke manier weer te geven, 
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zullen we hen onderbrengen in drie grote frames. Een frame is 
een interpretatieschema dat de realiteit structureert; het 
selecteert een aantal aspecten van een werkelijkheid en maakt 
ze meer saliënt, i.e. meer betekenisvol (Entman 2002; Goffman 
geciteerd in Lombardo & Verloo 2007). Inherent aan het concept 
‘frame’ is de idee dat er steeds verschillende interpretaties en 
voorstellingen van een bepaald gegeven mogelijk zijn. Dit is 
essentieel want het verklaart waarom het opstellen van frames 
een zeer geschikte manier is om in kaart te brengen welke 
houdingen er bestaan tegenover een complex en gecontesteerd 
begrip als diversiteit (Lombard & Verlo 2007). 

 

Onze eerste twee frames bestaan telkens uit een algemene visie 
op de relatie tussen leger en samenleving en het type 
personeelsbeleid dat uit die visie volgt. Vervolgens bespreken 
we de culturele norm die via haar invulling van de taak van het 
leger en van wat een ‘goede’ of archetypische soldaat is de 
algemene visie en het personeelsbeleid beïnvloedt. We 
bespreken ook een aantal omstreden thema’s van eerder 
praktische aard waarbij afwisselend de ene en de andere 
strekking aan bod komt. In het derde frame behandelen we 
verschillende argumenten die ingegeven zijn vanuit meer 
concrete overwegingen in verband met mentale en fysieke 
integriteit. Dit laatste frame is niet theoretisch van aard maar 
niettemin interessant omdat onderzoek aangetoond heeft dat 
vooral minderheidsgroepen kwetsbaar zijn voor inbreuken op 
persoonlijke integriteit. 

 

2.1. Operational Imperatives 

 

Het Operational Imperatives-frame definiëert de taak van het 
leger in zeer klassieke termen en benadrukt haar 
oorlogvoerende rol. Aanhangers van deze visie stellen 
bovendien dat het leger op een stabiele en eerder 
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onveranderlijke manier moet kunnen functioneren om deze 
unieke taak effectief te vervullen. Zij bepleiten dan ook de 
‘divergence position’, die stelt dat het leger eerder 
onafhankelijk van de samenleving moet kunnen bestaan en niet 
onderhevig moet zijn aan de waarden en trends die in die 
samenleving heersen (Pinch 2006a). Een belangrijke auteur 
binnen deze strekking is Samuel Huntington, die stelde dat het 
leger zich niet moet aanpassen aan de normen van een liberaal-
democratische samenleving, omdat “the inherent quality of a 
military body can only be evaluated in terms of independent 
military standards” (Huntington, geciteerd in Nielsen 2005). 

 

a.  Het personeelsbeleid 

 

Het personeelsbeleid dat voortkomt uit dit frame is het beleid 
dat beschreven werd door Charles Moskos (1977) onder de 
noemer ‘Institutional Model’. De term institutie refereert 
volgens Moskos aan een instelling waarin de normen en 
waarden eigen aan de organisatie zeer centraal staan. Men ziet 
de taak van de institutie als het dienen van een hoger doel en 
het volgen van een roeping. De leden ervan beschouwen 
zichzelf als verschillend van of gescheiden van de ruimere 
samenleving en worden ook zo gepercipieerd door anderen. 
Centraal in het personeelsbeleid staat de eis dat 
personeelsleden zich aanpassen aan de onveranderlijke 
waarden van het leger omdat deze essentieel zijn voor het 
effectief uitvoeren van de militaire taak (Harries-Jenkins 2006). 
Groepen die worden beschouwd als een bedreiging voor deze 
eenheid van normen en waarden en dus voor de 
operationaliteit van het leger, worden uitgesloten door het 
beleid (Pinch 2006b). 
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b. De culturele norm 

 
Zowel het Institutional Model als het ruimere Operational 
Imperatives-frame worden gelegitimeerd en in stand gehouden 
op basis van een zeer dominante culturele norm. Verschillende 
auteurs geven een inhoudelijk sterk gelijkaardige omschrijving 
van deze norm, hoewel ze een ietwat uiteenlopende 
terminologie gebruiken. Zo spreekt Dunivin (1994) over het 
‘combat masculine-warrior paradigm’ en gebruikt Youngman 
de term ‘warrior ethic’. Davis & McKee (2006) verkiezen de 
vergelijkbare term ‘warrior framework’. 

Zoals reeds gesteld dekken deze verschillende termen echter 
een zeer gelijkaardige lading. Deze norm ziet gewapende strijd 
als de kerntaak van het leger. De organisatie en structuur van 
het leger en de vorming van haar personeel zijn volledig op 
deze rol afgestemd (Dunivin 1994). Hieruit vloeit een specifiek 
beeld van de ideale soldaat voort, waarin kenmerken als moed, 
tactische vaardigheden, emotionele en fysieke kracht, loyauteit, 
vastberadenheid en persoonlijke opoffering centraal staan, 
maar ook noties als mannelijkheid, een gewelddadige natuur en 
een neiging tot geweld (Youngman 2002). 

 

2.2. Social Imperatives 

 

Ook het Social Imperatives-frame vertrekt vanuit de 
bezorgdheid om effectiviteit. In tegenstelling tot het 
Operational Imperatives-frame wordt de noodzaak van een 
effectief leger dat in staat is haar taak succesvol uit te voeren, 
juist gezien als een rechtvaardiging voor een personeelsbeleid 
dat streeft naar diversiteit. Verandering wat betreft sociaal 
beleid zal volgens deze visie niet stellig leiden tot afbraak van 
groepscohesie en afname van operationele effectiviteit maar is 
net nodig om de scheiding tussen samenleving en leger minder 
scherp te maken. Een hogere mate van permeabiliteit van het 
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leger is met andere woorden wenselijk. Het leger moet rekening 
houden met de waarden, normen en samenstelling van de 
samenleving en dit niet enkel oppervlakkig of omwille van 
praktische redenen - de twee grote evoluties waarvan sprake in 
de inleiding- maar omdat dit essentieel is voor haar goede 
werking (Pinch 2006a). 

 

Die gevoeligheid voor wat in de samenleving leeft, is nodig 
omdat het leger op twee manieren sterk verbonden is met de 
samenleving die zij dient. Enerzijds is het leger afhankelijk van 
de samenleving omdat deze de rekruteringsbasis is. 
Toekomstige personeelsleden moeten zich kunnen identificeren 
met de opvattingen van hun werkgever. Anderzijds zorgen 
overeenkomstige waarden en normen er ook voor dat het leger 
een grotere mate van legitimiteit geniet (MacLaurin 2006). Zo 
bepleit Morris Janowitz, een belangrijke auteur binnen deze 
strekking: “the military’s meaningful integration with civilian 
values” (Janowitz, geciteerd in Nielsen 2005). De voortdurende 
afstemming tussen leger en samenleving impliceert dat de taak 
van het leger niet onveranderlijk kan zijn maar onder invloed 
van gewijzigde omstandigheden herzien kan worden 
(MacLaurin 2006). Een personeelsbeleid dat streeft naar meer 
diversiteit vergroot dus de potentiële rekruteringsbasis en 
vertaalt ook het debat dat in de samenleving wordt gevoerd 
over diversiteit, gelijke kansen en representatieve samenstelling 
van het personeelsbestand van overheidsinstellingen naar de 
militaire context (Scheepers 2008). 

 

a. Het peroneelsbeleid 

 

Door de afschaffing van de dienstplicht evolueerde de manier 
waarop het leger personeel is gaan aantrekken en behandelen 
in de richting van de arbeidsvoorwaarden die gelden op de 
reguliere arbeidsmarkt. Deze evolutie werd door Charles 
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Moskos bestempeld als een overgang van het Institutional 
model naar het Occupational model. ‘Militair zijn’ werd een 
beroep in plaats van een roeping en voormalig uitgesloten 
groepen werden toegelaten vanwege een personeelstekort. 
Ethische overwegingen in verband met gelijkheid en diversiteit 
speelden hierbij nog geen centrale rol (Harries-Jenkins 2006; 
Moskos 1977). Het Occupational model deelde ook nog steeds 
de mannelijke kijk op sociale normen binnen het leger van het 
Institutional Model (Pinch 2006b). 

 

Harries-Jenkins (2006) pleit met het ‘Diversity model’ voor een 
derde fase, namelijk een waarlijk inclusief leger dat in haar 
organisatie, structuren en management de normen en waarden 
van de samenleving reflecteert. De samenleving is heterogeen 
en het leger moet verschillen accepteren in plaats van 
verwachten dat mensen zich aanpassen aan de vaste waarden 
van het leger. Dunivin (1994) spreekt in deze context over het 
‘Evolving model’. De enige juiste toelatingscriteria zijn volgens 
beide modellen gebaseerd op individuele capaciteiten en niet 
op gender, seksuele oriëntatie of etnie. Volgens deze auteurs is 
het onrechtvaardig en ineffectief vrouwen uit te sluiten van 
bepaalde posities in het leger. Zij beweren dat dit soort regels 
ingegeven zijn door een sociale constructie van genderrollen 
beïnvloed door het ‘warrior framework’ en niet door objectieve 
criteria die de selectie werkelijk ten goede komen (Dunivin 
1994). 

 

b. De culturele norm 

 
Auteurs die de evolutie in personeelsbeleid beschrijven, stellen 
dat het ‘Diversity model’ ondersteund zou moeten worden 
door een nieuwe norm die zij het ‘Inclusionary ideal-type 
image’ noemen (Harries-Jenkins 2006). Deze vernieuwde visie 
op de ideale soldaat is gebaseerd op de veranderende taken van 
het leger. Zo bestaan de taken van het leger nu veel meer uit 
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‘peace-keeping’ en ‘peace-making’ operaties waarbij vooral de 
humanitaire rol van soldaten centraal staat. Om deze 
opdrachten uit te voeren zijn diplomatieke vaardigheden, 
onderhandelingstechnieken en aangepaste omgang met 
multinationale, multiculturele en niet-militaire groepen van 
veel groter belang dan louter het voeren van gewapende strijd 
(Harries-Jenkins 2006; Pinch 2006a). 

 

Er bestaat echter een consensus over het feit dat het combat 
masculine warrior-paradigma wijdverspreid blijft en zelfs aan 
invloed wint (Dunivin 1994). Hoewel de taken van het leger 
veranderd zijn en het personeelsbeleid zowel door externe 
wetgeving als interne nood een meer heterogene samenstelling 
van het personeelsbestand nastreeft, ontbreekt volgens auteurs 
zoals Dunivin en Youngman de noodzakelijke evolutie van het 
onderliggende paradigma. Het CMW-paradigma leeft voort en 
bemoeilijkt de integratie van minderheidsgroepen in het leger. 
De nieuwe norm zal dus actief gepromoot moeten worden 
opdat hij ingang vindt (Pinch 2006a). 

 

c. Concrete argumenten 

 

De twee visies die hierboven beschreven werden, vormen het 
ruime kader waarbinnen het debat over diversiteit in het leger 
gevoerd wordt. Wanneer voor- en tegenstanders van een divers 
personeelsbestand hun visie uiteenzetten, doen zij echter vaak 
een beroep op argumenten van meer concrete aard. Deze 
discussie moet dus gezien worden als een samenspel van brede 
theoretische ideeën en concrete argumenten. Hierbij mag het 
belang van geen van beide abstractieniveaus onderschat 
worden. In deze sectie bespreken we twee thema’s waarrond 
deze concrete argumenten opgebouwd worden; beide kanten 
van het verhaal worden belicht. Op deze manier krijgen de 
thema’s groepscohesie en fysieke geschiktheid, die in het debat 
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het vaakst aan bod komen, een prominente plaats en wordt de 
invloed van beide modellen op de gebruikte argumenten 
duidelijk. 

 

i. Groepscohesie 

 

Tegenstanders van de volledige integratie van minderheden in 
het leger beroepen zich op het argument dat hun aanwezigheid 
een bedreiging kan vormen voor de groepscohesie binnen 
legereenheden (Davis & McKee 2006). Zo stelde generaal 
Sullivan in het Armed Services Committee van de Amerikaanse 
Senaat dat “cohesion is enhanced by uniformity, by adherence 
to a common sense of values and behavior. The introduction 
into any small unit of a person whose open orientation and self-
definition is diametrically opposed to the rest of the group will 
cause tension and disruption” (Sullivan, geciteerd in Kier 1998). 

 

Groepscohesie kan gedefinieerd worden als “de eigenschappen 
van een groep die de leden ervan met elkaar verbinden en de 
onderlinge sympathie bevorderen” (Aronson, Wilson, & Akert 
2007). Een aantal auteurs benadrukt ook het belang van het 
onderscheid tussen sociale cohesie en taakgerichte cohesie. 
Taakgerichte cohesie verwijst naar de mate waarin de 
groepsleden erin slagen samen te werken om 
gemeenschappelijke doelen te bereiken. Sociale cohesie is meer 
affectief van aard en drukt uit of groepsleden elkaar graag 
hebben en graag tijd met elkaar doorbrengen (Segal & Bourg 
2005). De relevantie van dit onderscheid komt later nog aan 
bod, wanneer we auteurs aan het woord laten die het belang 
van groepscohesie in twijfel trekken. 

 

De belangstelling voor deze problematiek wordt weerspiegeld 
in het grote aantal studies dat er aan gewijd is. In een 
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onderzoek dat het Walter Reed Army Institute of Research in 
1988 uitvoerde, werd een significante negatieve correlatie 
vastgesteld tussen het percentage vrouwen in de groep en de 
cohesie tussen de mannelijke soldaten. In een vervolgstudie 
zeven jaar later werd echter geen significant effect gevonden 
(Rosen, Bliese, Wright & Gifford 1999). In 1997 werd op vraag 
van het Amerikaanse Department of Defense een omvangrijke 
studie uitgevoerd die onder andere peilde naar het effect van 
het stijgend aantal vrouwelijke soldaten op de groepscohesie. 
De conclusie luidde dat verschillen in gender in eenheden met 
een hoge cohesie leidt tot een onbestaande of zeer kleine mate 
van verdeeldheid. In eenheden met een lage cohesie hebben 
genderverschillen geen significant negatief effect (Davis & 
McKee 2006). 

 

Naast studies over het effect van gender op groepscohesie werd 
ook onderzocht welke invloed andere individuele verschillen 
kunnen hebben. Zo stellen Manning en Fullerton dat diversiteit 
van de groepsleden slechts een geringe rol speelt bij de vorming 
van groepscohesie. Vooral in vergelijking met structurele en 
situationele factoren zoals de kwaliteit van het leiderschap en 
functionele interdependentie (Manning en Fullerton, geciteerd 
in Kier 1998). 

 

Het belang dat aan groepscohesie wordt gehecht, vloeit voort 
uit de veronderstelling dat het de militaire effectiviteit van 
eenheden verhoogt (Segal & Bourg 2005). Ook die hypothese 
werd in het verzamelde onderzoek niet eenduidig bevestigd 
(Kier 1998). Segal en Bourg maken drie kanttekeningen bij de 
relatie tussen groepscohesie en effectiviteit. Ten eerste is er geen 
zekerheid over de richting van de causaliteit. Zo vond men in 
een aantal onderzoeken dat goede prestaties groepscohesie 
bevorderen. Verder is enkel taakgerichte cohesie gerelateerd 
aan effectiviteit. Sociale cohesie correleert niet of zelfs negatief 
met prestatie. Dit is belangrijk aangezien homogeniteit en 
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gedeelde waarden en attitudes veel belangrijker zijn voor 
sociale cohesie dan voor taakgerichte cohesie, een punt dat ook 
wordt benadrukt door Field & Nagl (2001). Een derde 
opmerking is dat effectief leiderschap een positieve invloed 
heeft op zowel de prestaties van de groep als op de cohesie 
tussen de leden (Segal & Bourg 2005). 

 

ii. Fysieke geschiktheid van vrouwen 

 

In tegenstelling tot het voorgaande thema, hebben de 
argumenten die nu volgen enkel betrekking op de integratie 
van vrouwen in het leger. Eén van de meest gebruikte 
argumenten tegen de toelating van vrouwen in bepaalde 
segmenten van het leger is gebaseerd op hun fysieke 
tekortkomingen. Dit wordt vaak als reden aangehaald door een 
aantal nationale legers die vrouwen formeel weren uit posities 
waar ze met directe gevechten te maken krijgen. In andere 
landen bestaat er geen officieel verbod maar liggen de 
toelatingscriteria voor bepaalde functies zo hoog dat vrouwen 
ze per definitie niet halen (Davis & McKee 2006). 

 

Voorstanders van de volledige integratie van vrouwen in alle 
segmenten van het leger halen verschillende argumenten aan 
om deze stelling te weerleggen. Zo focussen de 
toelatingsproeven volgens hen hoofdzakelijk op mannelijke 
aspecten van fysieke kracht en verwaarlozen ze de vlakken 
waarop vrouwen beter scoren dan mannen. Zij zijn er 
bovendien van overtuigd dat die mannelijke bias niet per se de 
vereiste competenties voor de functie in kwestie weerspiegelt 
maar wel een gevolg is van de dominantie van het CMW-
paradigma. Verwijzend naar de veranderende taken van het 
leger, stellen andere auteurs dat de discussie over fysieke 
constitutie niet meer helemaal relevant is. Die nieuwe taken 
impliceren niet dat fysieke fitheid onbelangrijk wordt, maar wel 
dat kracht slechts één van de vele vereisten is.  Humanitaire 
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operaties krijgen bovendien een steeds meer centrale rol en 
vereisen vaardigheden op sociaal en diplomatiek vlak. 
Technologie is daarenboven van steeds groter belang en gender 
neutraal (Davis & McKee 2006). 

 

2.3. Persoonlijke integriteit 

 

Het derde frame dat we hebben onderscheiden, verschilt van de 
twee vorige. Het is namelijk niet gebaseerd op een ideologische 
visie op het leger en de cruciale kenmerken van soldaten maar 
is veel concreter. Het respecteren van persoonlijke integriteit 
beschouwen we als het eerbiedigen van de individuele 
hoedanigheid van anderen. Het schenden van iemands 
integriteit kan zowel op fysiek als op mentaal vlak. Binnen het 
leger kan dit voor bepaalde problemen zorgen die we hier aan 
de hand van concrete voorbeelden bespreken. Deze problemen 
komen niet uitsluitend voor in het leger. De sterk hiërarchische 
verhoudingen, het militaire socialisatieproces en de bijzondere 
leef- en arbeidsomstandigheden kunnen echter wel een 
omgeving creëren die vatbaarder is voor dergelijke 
problematiek. 

 

De implicaties die deze problemen hebben voor het al dan niet 
promoten van diversiteit zijn afhankelijk van de mate van 
erkenning van het probleem en de oplossingen die aangewend 
worden. Zo kan ongewenst seksueel gedrag vermeden worden 
door vrouwen uit het leger te weren maar ook door de dader 
streng aan te pakken (Yuval-Davis 2006). 

 

In een recent onderzoek naar seksuele intimidatie in het leger 
focusten Holden en Davis zich op vier landen: Australië, 
Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. Uit hun 
resultaten bleek dat vrouwen hier veel meer mee te maken 
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krijgen dan mannen. In de meeste gevallen ging het om 
intimidatie van verbale aard, zoals aanstootgevende grappen, 
commentaren, vragen en verhalen. Een klein deel, tussen 1% en 
3,4%, ging om zwaardere feiten zoals aanranding, verkrachting 
en geweld (Holden & Davis 2006). 

 

Een andere actuele discussie heeft betrekking op taboes over 
seksuele geaardheid. In het Amerikaanse en Britse leger is het 
bijvoorbeeld de gewoonte om personen die openlijk voor hun 
homoseksuele geaardheid uitkomen, uit het leger te 
verwijderen. In het Amerikaanse leger wordt dit het ‘don’t ask, 
don’t tell’-beleid genoemd. Enerzijds mogen holebi’s niet voor 
hun geaardheid uitkomen, anderzijds mogen hun oversten er 
niet naar vragen zolang er geen reden tot verdenking is. Dit 
werpt vragen op over de mate waarin ieder individu zich ten 
volle kan ontplooien in zijn of haar professionele carrière. Het 
taboe dat in het leger over homoseksualiteit bestaat en dat op 
deze manier bevestigd wordt, vormt een probleem voor de 
mentale integriteit van soldaten met een andere geaardheid 
(Damiano 1998). 

 

Opvallend is ook dat dit soms zorgt voor problemen in verband 
met de veiligheid van zowel lesbische als heteroseksuele 
vrouwen in het leger. Zo is er het fenomeen dat ‘lesbian baiting’ 
genoemd wordt. Het houdt in dat vrouwen er van beschuldigd 
worden lesbisch te zijn wanneer zij niet ingaan op seksuele 
avances van mannen of wanneer zij seksueel misbruik 
aangeven. Oversten reageren dan vaak door de geaardheid van 
het slachtoffer te onderzoeken in plaats van de feiten. Dit leidt 
soms zelfs tot het ontslag van de vrouw in kwestie. Op deze 
manier kunnen vrouwen dus sterk onder druk gezet worden 
om seksueel misbruik niet aan te geven (Kier 1998). Overigens 
blijkt uit een onderzoek dat het Pentagon in 1997 liet uitvoeren 
dat er soms ook sprake is van een omgekeerde problematiek. 
Onder sommige mannelijke soldaten bestaat de vrees dat zij 
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door hun vrouwelijke collega’s valselijk beschuldigd zouden 
kunnen worden van misbruik (Baker 2006). 
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3. Bespreking en conclusie 

 

In de loop van het voorgaande gedeelte werd duidelijk dat een 
brede benadering, opgebouwd rond het begrip diversiteit, een 
onmiskenbare meerwaarde kan bieden bij de studie van 
ontwikkelingen binnen Defensie. Gender vormt slecht één van 
de vele verschillen tussen mensen die binnen een militaire 
context als relevant en eventueel ook als problematisch worden 
beschouwd. Andere belangrijke persoonskenmerken zijn onder 
meer seksuele geaardheid, huidskleur, etniciteit en religieuze 
overtuiging. Bovendien bleek dat de argumenten die voor- en 
tegenstanders van diversiteit in het leger aandragen verschillen 
voor elke minderheidsgroep. Zo komen argumenten rond 
persoonlijke integriteit vooral vaak voor in het debat rond de 
opname van vrouwen en holebi’s in het leger en veel minder in 
discussies rond de integratie van mensen met een andere 
afkomst of huidskleur. Die laatsten zullen immers 
hoofdzakelijk geconfronteerd worden met bezorgdheid in 
verband met de cohesie van militaire eenheden. Een debat dat 
uniek is voor de categorie gender is dat rond de fysieke 
geschiktheid voor het vervullen van bepaalde functies. Om 
inzicht te krijgen in zowel de noden van de militaire organisatie 
als die van haar personeel is er dus per definitie een brede 
invalshoek nodig, die aandacht heeft voor zowel de 
gelijkenissen als de verschillen tussen minderheidsgroepen. Dit 
is overigens een vaststelling die we kunnen terugvinden bij 
andere auteurs. Zo bekritiseert Verloo het gelijke kansenbeleid 
van de EU op basis van de stelling dat “a ‘one size fits all’ 
approach to addressing multiple discrimination is based on an 
incorrect assumption of sameness or equivalence of the social 
categories connected to inequalities and of the mechanism and 
processes that constitute them” (Verloo 2006). Ook Charles 
Moskos, één van de bekendste militaire sociologen, was ervan 
overtuigd dat gender en andere types diversiteit kwalitatief 
andere onderwerpen zijn, die een gedifferentieerde aanpak 
vereisen (Moskos, geciteerd in Pinch 2006a). 
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Uit het voorgaande gedeelte bleek echter ook dat de relatie 
tussen diversiteit en leger een zeer complex gegeven vormt. Er 
bestaat geen consensus over de vraag of er al dan niet een 
probleem is en nog minder over wat dit probleem dan precies 
inhoudt. Hieruit komt voort dat er ook geen eenduidige 
oplossing geformuleerd kan worden. Dit impliceert dat 
diversiteit zeker geen evident studieobject vormt. Een klassieke 
aanpak, waarbij men vertrekt van een bepaalde invulling van 
het probleem, zou slechts een beperkt beeld schetsen van de 
situatie en belangrijke ideeën links laten liggen. De studie van 
diversiteit vraagt daarom om een nieuwe en meer open 
benadering, die ruimte laat voor verschillende 
probleemvoorstellingen en -oplossingen. 
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