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POLLS  

 

Straatintimidatie is een verzamelnaam voor de vele gradaties van onaangenaam gedrag van 

mannen naar vrouwen in de openbare ruimte, zoals  

- ongewenste seksuele aandacht zonder aanrakingen: naroepen, fluiten, sissen, seksuele 

toespelingen.  

- ongewenste seksuele aandacht mét aanrakingen: arm om schouder slaan, billen en borsten 

aanraken, knijpen  

- aanranding, verkrachting, fysiek geweld  

 

De eerste twee vormen van straatintimidatie lijken tamelijk onschuldig, maar is dat ook zo?  

Voor aanranding, verkrachting en fysiekgeweld zijn tegenwoordig duidelijke regels gesteld en kun 

je aangifte doen. Hoewel de drempel om aangifte te doen hoog is en het moeilijk is om een en 

ander te bewijzen, geeft het toch een gevoel van bescherming, de ander kan niet straffeloos z'n 

gang gaan.  

 

Hoe reageer je op de zogenoemde ‘lichtere vormen’ van straatintimidatie?  

Voel je je bedreigd? Ga je ’s avonds de straat niet meer op? Ga je niet alleen in het bos te 

wandelen?  

 

 

Polls 

 

Er zijn een aantal vragen gemaakt met een toelichting, die nog niet gepubliceerd zijn bij de ‘Polls’. 

 

 

Straatintimidatie 1 

 

Toelichting: Het passief ondergaan en vluchtgedrag zijn akelige ervaringen. Daar voel je je 

vaak niet goed bij, zeker niet als het vaak gebeurd. Het beïnvloed je bewegingsvrijheid.  

 

Poll  #1.  Tegen straatintimidatie is niets te doen, je kan het maar het beste laten 

gebeuren en weglopen. Wat doe jij?  

 

- negeren, het laten gebeuren  

- loop door en zeg niets  

- ga schelden  

- kwaad worden, zeker bij een aanraking.  

 

********************************* 

 

Straatintimidatie 2  

 

Toelichting: Veel vrouwen realiseren zich niet dat iedereen het recht heeft om zich veilig te 

voelen in afwezigheid van geweld. In nogal wat culturen wordt geweld als normaal 
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beschouwd. In de Pacific is dat bijvoorbeeld zo. Vanuit de Verenigde Naties hebben vrouwen 

een Toolkit samengesteld om projecten op te zetten om het geweld tegen vrouwen te 

beëindigen. ‘Many women in de AsiaPacific see violence as a normal part of their lives. I 

don’t think they realise that we all have the right to feel safe and live free from violence.’  

De Toolkit is in heel begrijpelijk Engels geschreven en zeer de moeite waard om te lezen.  

Lees de Toolkit UN-Women-27jan16.pdf  

 

Poll  #2.  Straatintimidatie is een normaal onderdeel van het leven.  

 

Mee eens / Niet mee eens /Weet niet  

 

********************************** 

 

Straatintimidatie 3  

 

Toelichting:  Lees de 12 tips om met lichte vormen van straatintimidatie om te gaan. Welke 

tips passen bij jou?  

Tips-overzicht-25febr16.pdf    

https://stopseksueleintimidatieopstraat.wordpress.com/tips/  

 

 

Poll  #3.  De meeste vrouwen voelen zich overvallen als ze worden nagefloten, als er 

wordt gesist of als ze worden aangeraakt en kunnen niet ter plekke adequaat reageren.  

 

Mee eens / Niet mee eens /Weet niet  

 

******************************* 

 

Straatintimidatie 4  

 

Toelichting: Het is beter als mannen afkeurend reageren op intimiderend gedrag naar vrouwen 

toe, dan zouden vrouwen veel minder last hebben van straatintimidatie. In culturen waar 

mannen niet toestaan dat vrouwen worden lastig gevallen, en waar deze mannen ‘gestraft’ 

worden met b.v. sociale uitsluiting, zijn veel minder aanrandingen en verkrachtingen.  

 

Poll  #4.  Je kunt van mannelijke voorbijgangers niet verwachten dat ze het voor je 

opnemen.  
 

Mee eens / Niet mee eens /Weet niet  

 

********************************* 

 

Straatintimidatie 5  

 

Hoe beïnvloed straatintimidatie het leven van vrouwen ?  

 

Poll  #5  Vrouwen voelen zich belemmerd om ‘avonds de straat op te gaan.  

                Vrouwen laten zich weerhouden om alleen het bos te wandelen of te fietsen  

                  Hoeveel weten we hier eigenlijk over?  

                   Wat denkt u?  

https://stopseksueleintimidatieopstraat.wordpress.com/tips/
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1. Ja, 40 procent van de vrouwen laat zich door het gevoel van onveiligheid weerhouden  

2. ja, 60 procent van de vrouwen laat zich weerhouden s ’avonds alleen de straat op te gaan  

3. ja, 80 procent van de vrouwen laat zich weerhouden om zich in potentieel onveilige  

                      situaties te begeven.  

4. Nee, ik denk niet dat tegenwoordig vrouwen zich door hun angsten laten weerhouden de  

                     straat op te gaan of in het bos te wandelen  

 

      keuze 1    /    keuze 2    /    keuze 3    /    keuze 4 

 

************************************ 

 

Straatintimidatie 6  

 

Toelichting:  

Tot nu toe is in Nederland straatintimidatie niet serieus genomen in Nederland. Hoe is dat 

mogelijk, terwijl zoveel vrouwen er last van hebben.  

 

Poll  #6  Hoe komt het dat de politiek geen actie onderneemt tegen straatintimidatie  

 

1. wordt niet belangrijk gevonden  

2. is een grapje  

3. te moeilijk om te definiëren  

4. te moeilijk om vast te stellen  

 

      keuze 1    /    keuze 2    /    keuze 3    /    keuze 4 

 

Antwoord: alle antwoorden zijn goed  

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Straatintimidatie 7  

 

Toelichting: Pretty Women heeft lessen opgezet voor middelbare scholieren over seksuele 

diversiteit. Bij deze gescheiden lessen moeten meisjes niet alleen weerbaarder worden tegen 

grensoverschrijdend gedrag en leren ‘nee’ te zeggen, ook jongens moeten leren grenzen te 

respecteren en beter om te gaan met machogedrag en groepsdruk. Het leert jongens meteen 

dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.  

 

 

Poll #7.  Hoe komt het dat initiatieven zoals Pretty-Women niet meer gestimuleerd 

worden vanuit de overheid en financieel ondersteunt?  

 

a. Scholen en gemeenten hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.  

b. Bij tekorten in budget zijn lessen voor meisjes zijn belangrijker, want zij hebben een 

achterstand.  

c. Seksualiteit en straatintimidatie worden niet gezien als het gevolg van verschil in macht 

tussen mannen en vrouwen.  
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d. De overheid schiet tekort in hun analyse om machtsverschillen tussen mannen en vrouwen 

op te heffen, want anders zouden ze wel inzien dat de lessen voor jongens even belangrijk zijn 

als voor meisjes en daar veel geld aan uitgeven.  

 

      keuze a    /    keuze b    /    keuze c    /    keuze d 

 

***************************************** 

 

Straatintimidatie 8  

 

Toelichting: moet nog uitgewerkt worden 

 

Poll #8.  Hoe komt het dat zoveel vrouwen aarzelend zijn om het burgerinitiatief 

straatintimidatie te ondertekenen?  

 

1. straatintimidatie komt hier niet voor  

2. er niet in geloven dat het strafbaar maken van straatintimidatie helpt, er is toch niets tegen 

te doen. Dit is ook de mening van Van der Laan.   

3. laat die jongens/jonge mannen toch hun spelletje spelen, vrouwen moeten daar maar tegen 

kunnen.  

4. het effect van straatintimidatie op vrouwen wordt erg overdreven  

 

      keuze 1    /    keuze 2    /    keuze 3    /    keuze 4 

 

************************************************ 

 

 

Straatintimidatie 9  

 

Toelichting: moet nog toegelicht worden 

 

Poll #9.  Welke invloed heeft de angst voor straatintimidatie op de economische 

zelfstandigheid van vrouwen?  

 

******************************* 

 

 

Straatintimidatie 10  

 

Toelichting: moet nog toegelicht worden 

 

Poll # 10.  Hoe komt het dat alleen mannen dit gedrag hebben?  

 

 


