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Zowaar een foto in Trouw



En een foto bij de Nos, 29 jan ‘22En een foto bij de NOS, 29 jan ‘22



Manifestatie georganiseerd door ‘Wij zijn M’

Naar aanleiding over alle ophef over de veiligheid van vooral vrouwen bij The Voice, 
de onlinevideo van BOOS en 

alle artikelen in de media en sociale media
werd zaterdag een solidariteit manifestatie georganiseerd op het Museumplein 

De manifestatie werd o.a. aangekondigd in ‘Dit is M’ en Nieuwsuur.
NIET bij vrouwenorganisaties en de Nederlandse VrouwenRaad.

Het was een korte voorbereidingstijd

https://www.wijzijnm.nl/


Behalve een solidariteitmanifestatie is ook het doel om de wetgeving 
over seksuele misdrijven te versnellen, dus niet pas in 2024

Programma met veel spreeksters en muziek

-- Mandy Sleijper, directeur van de stichting 'Wie zijn M' 
-- Karin Bloemen, cabaretière, actrice en ervaringsdeskundige
-- Kitty Jong, vicevoorzitter FNV en FNV-vrouwen
-- Dagmar Oudshoorn, directeur Amnesty, een wereldwijde beweging die  

strijden voor mensenrechten en tegen onrecht 
-- Sara Alaoui Dekker, bestuursvoorzitter van de stichting Together We Rise 

en ervaringsdeskundige 



Voorbereiding tijdens onze koffieochtend in 
de Carrousel 





Ons gezamenlijk 
resultaat: 
Marion, 
Nona, 
Dineke, 
Madelien, 
Marjan



Daar staan 
we dan op 
een winderig 
Museumplein

vier op een rij



Jenneke komt even kijken, 
Ze woont boven De Volkskamer  
waar we laatst vergaderd hebben 



Even een foldertje pakken,
Madelien kijkt toe





En ja, Jenneke doet ook mee, 
En juist deze foto komt in Trouw



Uit een artikel op NOS.nl

Nieuwe zedenwet

• Het wetsvoorstel om onvrijwillige seks strafbaar te stellen ligt sinds eind 
december bij de Raad van State, die in het voorjaar advies uitbrengt. De 
minister van Justitie kan dan nog wijzigingen aanbrengen.

• Daarna wordt het definitieve wetsvoorstel behandeld door de Tweede en 
Eerste Kamer. Nadat de wet is aangenomen, duurt het nog even voordat hij 
ingaat. 

Volgens strafrechtadvocaat Gerard Spong is de invoering van de nieuwe zedenwet een     
"revolutionaire ommezwaai in zedenwetgeving". De wet biedt volgens hem veel meer 
bescherming aan slachtoffers, "maar het zal afhangen van hoe de rechtspraak met de wet 
zal omgaan". Hij waarschuwt dat de wet niet per definitie tot meer veroordelingen zal 
leiden: strafbare feiten moeten immers nog altijd worden bewezen. En dat is in zedenzaken 
vaak het probleem.



• In de wet staat dus onder meer dat het hebben van onvrijwillige seks met iemand 
strafbaar is. Dat wordt straks onderverdeeld in de nieuwe delicten opzetverkrachting en 
schuldverkrachting. Bij de eerste vorm weet de dader dat de ander niet wil: het slachtoffer 
zegt bijvoorbeeld duidelijk "Ik wil niet" of "Niet doen" en houdt de ander fysiek af of 
bevriest.

• Bij de schuldverkrachting heeft de dader ernstige vermoedens dat de ander niet wil, maar 
checkt dat niet. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een ongelijkwaardige 
machtspositie of duidelijk terughoudend gedrag is de seks strafbaar. Ook de plaats waar 
de seks zich afspeelt kan hierbij van belang zijn.

• In dertien andere Europese landen is de wetgeving al aangepast, wat betekent dat 
wederzijdse toestemming bij seks verplicht is. In Zweden en Denemarken is de wet 
ingevoerd naar aanleiding van #MeToo-zaken.

• De volgende stap in beide landen is aandacht in het onderwijs voor wederzijdse 
toestemming, zegt Scandinavië-correspondent Rolien Creton. Veel docenten geven aan 
dat ze nog weinig kennis hebben van het onderwerp, daarom komt er meer aandacht voor 
consent in lerarenopleidingen.
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Foto’s
-- Bernardine Ensink,
-- Marion Torringa,
-- Marjan Nieuwenhuis
-- P. Post 

Meer lezen: 
-- Interview met Rebecca Solnit, schrijft al sinds haar 6e jaar 

over geweld tegen vrouwen. Ze is nu 61 jaar. Laura de Jong, 20 jan 22, Vkr
-- ‘Roep om wetgeving tegen seksueel wangedrag op werk’, 27 jan 22, Vkr
-- ‘Is er na #MeToo dan niets veranderd op de werkvloer?’, 27 jan 22, Vkr


