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Het onderwerp doet nogal wat stof opwaaien de laatste tijd:

genderneutraal speelgoed. Niet iedereen zit schijnbaar te wachten

op de plannen van Minister van Engelshoven van emancipatie om

speelgoedfabrikanten minder stereotyperend speelgoed te laten

produceren en naar Frans model ook geen onderscheid meer te

maken in de afdelingen in de speelgoedwinkels. Terwijl het heus niet

zo ingrijpend hoeft te zijn.

Meerkeuze pop
Er zijn tal van pro's en contra's die allemaal wel een punt hebben,

maar laten we bij het begin beginnen: een kind wordt niet zo snel

iets opgelegd als de keuzemogelijkheid er al is. Ligt er een pop en

een stuk lego dan kiest het kind op dat moment wel waar het mee

wil spelen en daar is niets rolbevestigend aan.

Toegegeven dat poppen al vaak een gender meekrijgen, ideaal om

dan een pop te creëren waarbij het kind zelf kan kiezen welke rol het

in zijn/haar beleving zal krijgen. Daar speelt de beroemde

speelgoedfabrikant Mattel (de uitvinder van Barbie) op in met een

nieuwe Creatable World-poppenlijn. De lijn laat kinderen zelf hun

eigen personages creëren, los van gender of stereotypen. Met ruime

keuze aan kleren, accessoires en haarstijlen geven ze de pop de look

die ze zelf het leukst vinden: kort of lang haar, in een rok, broek of

gewoon allebei. Met Creatable World kunnen alle kinderen spelen

zonder labels of regels.
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Waarom en hoe ontstond de genderneutrale
poppenlijn?
“Speelgoed is een weerspiegeling van cultuur en terwijl de wereld

de positieve impact van inclusiviteit steeds meer viert, vonden we

het tijd om een poppenlijn te creëren zonder labels,” zegt Kim

Culmone, Senior Vice President van Mattel Fashion Doll Design.

De speelgoedfabrikant werkte samen met een toegewijd team van

experts, ouders, artsen en vooral kinderen om de nieuwe

speelervaring te creëren. “Met deze lijn kunnen kinderen zich zonder

remmingen vrij uiten en daarom valt ze zo goed in de smaak bij hen.

We hopen dat dankzij Creatable World men nog beter gaat inzien

hoe spelen met poppen alle kinderen ten goede kan komen,”

vervolgt Kim Culmone.

Diversiteit en inclusiviteit
Met het poppenmerk Barbie® is de speelgoedfabrikant al geruime tijd

bezig om het aanbod divers en inclusief te maken. Zo zijn er poppen

in zo'n 30 kleuren en met verschillende lichaamstypes -curvy, tall en

petite-, poppen in een rolstoel en voor de gelegenheid van

Internationale Vrouwendag vorig jaar bracht Mattel een dozijn

'sheroes' uit, variërend van Frida Kahlo tot de Franse chefkok Hélène

Darroze. Dit jaar werd er een naar de Amerikaanse

burgerrechtenactiviste Rosa Sparks gemodelleerde pop aan de

collectie toegevoegd.

Kritiek
Kritiek zal er altijd zijn maar het

feit dat de speelgoedfabrikant

de variatie biedt zorgt er in elk

geval voor dat kinderen kunnen kiezen met welke pop ze spelen. Of

deze in de gedaante van een curvy activiste of brandweervrouw

komt of genderneutraal is hoeft geen politiek debat waard te zijn.
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De genderneutrale poppenlijn Creatable World bestaat uit zes

poppensets die verkrijgbaar zijn in verschillende huidskleuren. Elke

set bevat één pop, twee verschillende kapsels en eindeloze

stylingmogelijkheden. De Creatable World poppen zien er net zo oud

uit als de kinderen voor wie ze bedoeld zijn, zodat die zichzelf er in

kunnen herkennen. Een set kost €36,99 en zijn nu te koop bij o.a.

Bol.com.

Meer JAN? Neem een abonnement, koop een los nummer of lees

losse artikelen op Blendle.
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