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#MeToo – een doorbraak
Beste vrouwen,
Ondanks dat maar weinig vrouwen hadden verwacht dat Harvey Weinstein schuldig zou worden bevonden
aan verkrachting en aanranding, is nu het ongelofelijke gebeurd.
De jury, bestaande uit 7 mannen en 5 vrouwen, heeft Weinstein schuldig verklaard. Over 2 weken maakt de
rechter de strafmaat bekend. Het is een grote overwinning voor de #MeToo beweging.
BBC-News (World) kondigde het nieuws aan waarbij de acht vrouwen die Weinstein bij de rechter hadden
aangeklaagd, met naam en toenaam werden genoemd.
Lees en bekijk ook het artikel met de video’s.
In de laatste video staat het getuigenverhoor met een van de ingehuurde spionnen door Weinstein.
Hij heeft 91 vrouwen bespioneerd, d.w.z. onder andere ondervraagd als zogenaamde journalist van de
Guardian, onder het mom om de situatie in Hollywood nu met 20 jaar geleden te vergelijken.
Toch is het de vraag of er nu veel meer daders zullen worden berecht. Er zijn voor slachtoffers nog altijd
heel veel – emotionele en juridische – hordes te nemen (van aangifte tot proces-verbaal tot rechtszaak tot
uitspraak).
Suzanne Goldberg, hoogleraar rechten aan de Columbia University, schrijft in The Washington Post:
‘In de meeste gevallen van seksuele intimidatie of mishandeling komt het nooit tot een formele aanklacht,
laat staan een rechtszaak. De schaamte over seksueel misbruik en de angst voor wat er gebeurt als je er het
er niet bij laat zitten, zijn nog altijd groot, blijkt uit recente studies.’
‘De oplossing ligt niet in de eerste plaats in het opsluiten van daders of het ontslaan van belagers (…).
We zullen buiten het recht om – in het onderwijs, op de werkvloer en elders – op een veel fundamenteler
niveau moeten bepalen wat instemming en gelijkheid betekenen.’

RONDBRIEF

MAART 2020

Ma 2 mrt

Wonen

14.00 tot 16.00 uur

d’Oude Stadt, Kerkstraat 123

Di 3 maart

Eetgroep

vanaf 18.00 uur

Sawaddee Ka, Overtoom 49

Wo 18 maart

Welzijn & Zorg

14.00 tot 16.30 uur

Vredeskerk, Pijnackerstraat 9

Zo 22 mrt

Koffie

10.30 tot 12 uur

Carrousel - Weteringcircuit

Wo 1 april

Feminismegroep

14.00 tot 16.30

bij Annet

Noteer alvast:
Wo 13 mei
Algemene Leden Vergadering 14.00 tot 16.30

Vredeskerk, Pijnackerstraat 9

