
Reageer tegen Onderdrukking,
Seksisme en Asociaal beleid

Stop de pesterijen
en het seksistisch geweld !

Nationale betoging
Zat 25/11 

14u - Noordstation Brussel
Neem deel aan deze betoging, georganiseerd door het brede platform Mirabal dat door ROSA

mee onderschreven wordt. 

Loop mee in het ROSA blok 
Antiseksisme zet vrouwen niet op tegen mannen,

maar is een strijd tegen het kapitalisme!

0484 36 77 01 - WWW.CAMPAGNEROSA.BE - CONTACT@CAMPAGNEROSA.BE
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Voorstellingsvergadering ROSA-Antwerpen 
31/10 - 18u30 - Meer info: contacteer ons



Reageer tegen
Onderdrukking, 
Seksisme
& Asociaal beleid

Het succes van #Metoo en #Balancetonporc (ver-
klik je varken) toont de ernst van seksisme in de 
maatschappij aan: op school, op de campus, in gez-
innen, op straat, op internet of op de werkplaats. 
In België verklaren 98% van de vrouwen dat ze al 
pesterijen hebben ondervonden. Sommigen vermi-
jden om op bepaalde plaatsen te komen, om het 
openbaar vervoer te nemen, om bepaalde kledij te 
dragen of om niet alleen naar buiten te komen. An-
deren nemen ontslag of zitten vast in een geweld-
dadige relatie onder andere omwille van financiële 
redenen. Onthullen, melden, aanklagen: dat is 
allemaal noodzakelijk. En daarna?

Besparingen bestrijden, seksisme uitroeien
De wet van 3 augustus 2014 beschouwt seksisme 
in de openbare ruimte als een overtreding. Een in-
ternationale primeur. Maar tegelijk verlagen over-

heden de budgetten voor lokale politie, gerecht, 
preventiediensten, onthaalcentra, sociale sector, 
… Resultaat: tekort aan degelijk opgeleid per-
soneel met seksistische aanrandingen om te gaan, 
te weinig onthaalcentra, … Die wet illustreert de 
hypocrisie van de traditionele politici die seksistisch 
gedrag af en toe willen beboeten, zonder de wor-
tels van het probleem aan te pakken. Wat doen ze 
aan seksistische reclame? Draagt dat dan niet bij 
aan de banalisering van ongewenste intimiteiten 
en seksistisch geweld? Neen, wij zijn geen objecten!

Seksisme is geen individueel, maar een maatschap-
pelijk probleem! We hebben meer publieke mid-
delen nodig voor begeleiding van slachtoffers, 
voor preventiecampagnes, alsook voor opleiding 
en aanwerving van personeel in de openbare di-
ensten.

Stop de commercialisering van het vrouwenlichaam!
• Stop de banalisering van geweld toegebracht aan vrouwen in de media (reclame, 

porno, series, …)!
• Stop het gebruik van ons lichaam als objecten om de winsten van bedrijven op te 

drijven!
• De openbare ruimte voorzien voor reclame moet gebruikt worden voor sociale 

doeleinden (preventie, cultuur, …)
• Voor het recht zich te kleden zoals men wil: mijn kledij is geen “Ja”! Stop de ver-

krachtingscultuur!

Stop de besparingen! Voor massale openbare investeringen in publieke en 
sociale diensten!
• Voor de publieke herfinanciering van het onderwijs, zodat seksuele en emotionele 

ontplooiing niet in de eerste plaats via internet en porno gebeurt.
• Voor de publieke herfinanciering van de sociale sector, zodat juiste begeleiding kan 

voorzien worden voor slachtoffers, maar ook om echt werk te maken van preventie 
en bewustmaking.

• Werknemers op het terrein (lokale politie, opvoeders, trein- en busbegeleiders, 
…) moeten opgeleid worden om om te gaan met gevallen van aanranding en tot 
preventief werk.

• Voor meer openbaar vervoer met meer begeleidend personeel.

Om echte vrouwenemancipatie te bereiken, moet hun financiële onafhankelijk-
heid gegarandeerd worden!
• Voor degelijke jobs met degelijke lonen voor iedereen!
• Voor afschaffing statuut van samenwonenden en herwaardering sociale uitkeringen!


