! Politiek jongerenmanifest

preventie seksueel geweld
Seksueel geweld is een probleem dat zich dagelijks afspeelt. De

Daarom roepen wij de politiek op om meteen na de verkiezingen

cijfers zijn schokkend en vragen om een hoge prioriteit bij de nieuw

met één aanpak te komen tegen seksueel geweld, te weten:

te vormen regering.
Jongeren zijn vaak slachtoffer van seksueel geweld. Onder
jongeren tot 25 jaar heeft 14% van de meiden en 3% van de
jongens te maken gehad met seksueel geweld. Als we het
hebben over seksueel geweld, gaat het over manuele, orale,
vaginale of anale seks tegen de wil. Wanneer we ook andere
vormen van seksuele grensoverschrijding meerekenen, liggen
de cijfers nog een stuk hoger, namelijk 44% van de meiden en
17% van de jongens. Afgelopen jaar zijn in totaal 1,6 miljoen
personen van 16 jaar en ouder slachtoffer geworden van online
en offline seksuele grensoverschrijding.

! Op elke school aandacht voor rolpatronen

tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen,
respectvolle omgang, consent, gendergelijkheid,
gendernormen, diversiteit en zelfbeschikking.

! (Aankomende) professionals in het onderwijs,

de zorg en het sociaal werk (zoals wijkteams,
jongerenwerk maar ook politie en justitie)
worden structureel opgeleid in het signaleren en
voorkomen van seksueel geweld.

! Bewustwordingscampagnes die bijdragen aan

De gevolgen kunnen diepe sporen nalaten. Zo kan seksueel geweld
voor slachtoffers leiden tot ernstige lichamelijke, psychische,
relationele en seksuele problemen. Ook de maatschappelijke
gevolgen zijn groot. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zorgkosten en
economische schade door productiviteitsverlies die in de miljard
euro per jaar kunnen oplopen. Kortom, tijd voor actie!
We willen een samenleving waarin slachtoffers van seksueel
geweld verleden tijd zijn. Langer wachten op een serieus plan tegen
seksueel geweld is dan ook onacceptabel. Het draagvlak binnen
de publieke sector is groot, de kennis is aanwezig en een concreet
voorstel ligt klaar. Wat nu nodig is, is politieke daadkracht.
JOVD, CDJA, Jonge Socialisten, DWARS, Jonge Democraten,
Perspectief en ROOD roepen de politieke partijen in de Tweede

de ontwikkeling van sociale normen die seksueel
geweld helpen voorkomen.

! Extra aandacht voor groepen die risico lopen om
dader of slachtoffer te worden met specifieke en
effectieve interventies.

! Voorkomen van herhaling seksueel geweld,
bij slachtoffers (revictimisatie) door tijdige
signalering en zorg voor slachtoffers, en voor
daders toegang tot erkende interventies.

! Onderzoek naar nieuwe vormen van seksueel
geweld, en bij specifieke groepen, en onderzoek
naar effectiviteit van maatregelen.

Kamer dan ook op om het tegengaan van seksueel geweld op
te nemen in het nieuwe regeerakkoord. Seksueel geweld moet
stoppen.

“Het is echt hoog tijd

dat politiek Den Haag
meer werk maakt

van de preventie van
seksueel geweld. Elk
slachtoffer is er een

teveel. Doe wat goed is!”
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Zeg #TotHier en teken de petitie!
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tothier.rutgers.nl

maart 2021

Het manifest is tot stand gekomen in het kader van de campagne
#TotHier van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Op tothier.rutgers.nl
staat meer informatie, een petitie en een uitgebreid pleidooi met
toelichting en onderbouwing. Steun je het manifest?

