Stembusakkoord: Handen Thuis!
Seksisme en ontoelaatbaar seksueel gedrag zijn nog steeds aan de orde van dag: veertig procent van de vrouwen en dertien procent van de mannen heeft ooit fysiek
seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Met andere woorden: bijna de helft van de vrouwen kan hier over meepraten. Rond de 850.000 vrouwen in Nederland
hebben ooit in hun leven geslachtsgemeenschap tegen hun wil meegemaakt. Wij, de woordvoerders in de Tweede Kamer, slaan vandaag de handen ineen. Ook in de tijd van
campagnevoeren zijn er thema’s die zo nijpend zijn dat samenwerking geboden is. Seksueel ontoelaatbaar gedrag is zo’n probleem dat hoge prioriteit verdient.
Wij beloven ons hard te maken voor een daadkrachtig plan van aanpak gericht op de preventie van ontoelaatbaar seksueel gedrag,
waarin de volgende elementen een rol kunnen spelen:
Meer nadruk op seksuele consensus in seksuele vorming

Ondersteun professionals bij overwinnen handelingsverlegenheid

Nederlandse jongeren zijn over het algemeen goed geïnformeerd over het voorkomen
van zwangerschap en soa’s, maar voorlichting over de relationele aspecten van
seksualiteit schiet er vaak bij in. In alle klassen, ook in de bovenbouw en het MBO, zou
uitgebreid aandacht moeten worden besteed aan seksuele vorming, inclusief seksuele
wensen en grenzen. De huidige kerndoelen kunnen concreter: seksuele
grensoverschrijding moet onderdeel zijn van het curriculum van de toekomst. Scholen
moeten in de gelegenheid gesteld worden om hun extra-curriculaire taken te kunnen
uitvoeren.

Docenten weten vaak niet hoe ze thema’s als seksuele grensoverschrijding moeten bespreken. In de
docentenopleidingen en in de bij- en nascholing zou dit thema verplicht onderdeel moeten zijn van het
curriculum. Hulpverleners als huisartsen of sociaal werkers dienen getraind te worden in signalering van
negatieve ervaringen van hun cliënten/patiënten.

Zorg voor een maatschappelijke cultuuromslag
Daarnaast constateren wij een attitude, ook bij volwassenen, om de
verantwoordelijkheid van seksuele grensoverschrijding bij meisjes en vrouwen te
leggen, het bekende korte-rokjesargument. Er is tevens een neiging om dergelijk
gedrag te bagatelliseren. De politiek heeft een verantwoordelijkheid om het voortouw
te nemen in een maatschappelijke cultuuromslag waarin ontoelaatbaar seksueel
gedrag niet de norm is en we elkaar op ontoelaatbaar gedrag aan durven spreken.

Zet meer in op voorkomen plegergedrag
Weerbaarheid van vrouwen en meisjes is niet genoeg. Het gaat er juist om te voorkomen dat iemand zich
ontoelaatbaar gedraagt, of in herhaling vervalt. Er zijn theoretisch onderbouwde interventies ontwikkeld die
nog beter ingezet kunnen worden om plegergedrag van jongens te voorkomen.

Bepaal duidelijke regie en verantwoordelijkheid
Ontoelaatbaar seksueel gedrag raakt meerdere Ministeries. Het is belangrijk dat er een heldere
verantwoordelijkheid en stevige regie is bij de uitvoering van het plan van aanpak inclusief een halfjaarlijkse
rapportage op dit onderwerp. De cijfers rondom slachtofferschap van ontoelaatbaar seksueel gedrag
moeten nu eindelijk drastisch omlaag. Daar beloven wij ons hard voor te maken. Daar zetten wij gezamenlijk
onze handtekening onder.

