
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

OVER #METOO

Vrouwen vormen de helft van de wereldbevolking. Hun stemmen en ervaringen zijn
belangrijk. Het bestaande systeem werkt niet, want vrouwen, en ook mannen,
worden seksueel geïntimideerd en vinden te weinig steun en aanmoediging in het
systeem om hun stem te laten horen. Daardoor gaan Harvey Weinstein en talloze
andere daders al tientallen jaren vrijuit. Door de hashtag en door de wijdverbreide
erkenning dat vrouwen niet alleen staan in hun lijden, kunnen machtige mannen als
Harvey Weinstein eindelijk worden vervolgd. 

De 'me too'-beweging werd in 2006 
opgericht door Tarana Burke. Zij richtte deze op 
om steun te bieden aan overlevenden van seksueel
geweld, met name jonge vrouwen van kleur uit
gemeenschappen met een laag inkomen. De visie was,
en is nog steeds, om het gebrek aan middelen voor
overlevenden aan te pakken en een gemeenschap op
te bouwen van advocates bondgenoten rond seksueel
geweld. 

WAT IS DE ME TOO-
BEWEGING?

In oktober 2017 ging de hashtag #MeToo viraal
toen actrice Alyssa Milano vrouwen op Twitter
aanmoedigde de hashtag te gebruiken om
hun ervaringen met seksueel
grensoverschrijdend gedrag te delen en te
laten zien hoe groot deze kwestie eigenlijk is in
de samenleving. Aanleiding waren de
beschuldigingen die door verschillende
vrouwen tegen Harvey Weinstein werden
geuit. 

WAAROM IS HET BELANGRIJK OM HIEROVER TE
PRATEN EN EEN HASHTAG TE HEBBEN?3
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WAAR KOMT DE HASHTAG
#METOO VANDAAN?2

BEANTWOORD 
DOOR:

HOEVEEL MENSEN KRIJGEN IN HUN LEVEN
TE MAKEN MET SEKSUEEL GEWELD?4

Wereldwijd ervaart meer dan één op de drie 
vrouwen partnergeweld en/of 
seksueel geweld in haar leven. In Nederland
zegt bijna één op de vijf vrouwen dat iemand haar
lichaam zonder toestemming heeft gepenetreerd,
en 3 procent van de mannen. Onder homo- en
biseksuele mannen komt seksueel geweld vaker
voor dan onder heteroseksuele mannen.



5
5 HOE IS DE ME TOO-BEWEGING IN

NEDERLAND?

Seksuele intimidatie hebben, net als  alle vormen van
intimidatie, te maken met machtsdynamiek en
machtsmisbruik. Macht stelt mensen in staat seksuele
intimidatie te plegen en ermee weg te komen, omdat
slachtoffers die zich uitspreken het zwijgen wordt
opgelegd, niet worden geloofd of zelf de schuld
krijgen. Dat heet victim blaming. In de samenleving
zijn mannen vaak bevoorrecht (hoewel zeker niet
altijd) en werkt het systeem in hun voordeel.

WAAROM ZEGGEN MENSEN SOMS NIETS
TERWIJL DE INTIMIDATIE GEBEURT?

WAAROM ZEGGEN SLACHTOFFERS SOMS
LATER WEL WAT ER GEBEURD IS?7

Slachtoffers van seksuele intimidatie of geweld kunnen later de
moed of de mogelijkheid vinden om zich uit te spreken.
Misschien zijn ze beter beschermd in een andere baan, met
een andere partner of hebben ze steun gevonden in hun
omgeving. Of misschien vonden ze aanmoediging in de
verhalen van andere survivors. De zichtbaarheid van de 
 enorme wijdverbreidheid van het probleem en hoeveel
vrouwen te maken krijgen met seksuele intimidatie, heeft veel
survivors wereldwijd de moed gegeven om zich eindelijk uit te
spreken. 

Op 2 november 2015 introduceerden Anke Laterveer, Anousha Nzume en
Stella Bergsma de hashtag #ZegHet om eigen ervaringen met seksueel
geweld te delen. Hiermee moedigden ze ook anderen aan zich uit te
spreken, wat velen ook deden. 
Naar aanleiding hiervan en het viraal gaan van de hashtag #MeToo in
2017 werden veel beschuldigen geuit tegen bekende personen met een
machtspositie in Nederland. Daarnaast ging de hulpvraag omhoog.
Slachtofferhulp Nederland gaf aan dat de drempel om seksuele
intimidatie te melden, was verlaagd. Met de 
BOOS-aflevering over The Voice of Holland op 
20 januari 2022, kreeg de beweging een 
enorme nieuwe opleving. Het leidde tot 
wijdverspreid debat en een stortvloed 
aan mensen die hun verhaal deelden. 
Mariëtte Hamer is aangesteld 
als regeringscommissaris grensoverschrijdend 
gedrag en er wordt een nationaal actieplan 
geschreven dat seksueel grensoverschrijdend 
gedrag moet aanpakken. Fairspace is gevraagd 
hierover input te geven en doet dat op regelmatige 
basis. 

Dit zorgt ervoor dat survivors bang kunnen zijn om zich uit te spreken,
omdat ze bang zijn dat ze alles kunnen verliezen, in plaats van de dader.
Ze kunnen ook denken dat ze de enige zijn of twijfelen aan hun eigen
oordeel over de situatie. Gedachten  die vaak voorkomen, zijn: was
het mijn schuld? Heb ik erom gevraagd? Ben ik te overgevoelig?
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EN VROUWEN DIE SEKSUEEL
INTIMIDEREN DAN?8

Vrouwen kunnen ook daders zijn. De maatschappij
geeft mannen echter meer macht dan vrouwen en
daarom hebben mannen meer mogelijkheden om
die macht tegen vrouwen te gebruiken. Daders
van seksueel geweld zijn in 95% van de gevallen
mannen. Maar dat betekent niet dat alle mannen
daders zijn. Ook mannen hebben baat bij een
andere kijk op seksueel geweld. Het stigma op
mannelijke survivors is hardnekkig en het kan voor
mannelijke slachtoffers nog moeilijker zijn om zich
uit te spreken over wat hen is overkomen. Inzicht
in de impact die seksuele intimidatie heeft op een
persoon is cruciaal om over te schakelen op een
systeem waarin het niet meer genormaliseerd
wordt. 

#METOO GING VIRAAL EN WORDT GELEID DOOR MIDDENKLASSE, VAAK WITTE,
VROUWEN. HOE RAAKT HET MENSEN DIE ZICH NIET ALS ZODANIG

IDENTIFICEREN?10
Seksuele intimidatie komt overal voor en kan iedereen overkomen.
Maar de gevolgen die het voor iemand kan hebben en de kans dat ze
zich er nooit over uitspreken wordt groter wanneer er andere vormen
van sociale uitsluiting in het spel zijn. Trans vrouwen, vrouwen met een
beperking, vrouwen van kleur of vrouwen met minder beschikbare
middelen zijn kwetsbaarder en worden minder vaak gehoord dan witte
vrouwen uit de middenklasse. Dit betekent niet dat elke stem die Me
Too zegt meer of minder belangrijk is dan de andere, het versterkt
alleen het belang van de gemeenschap en de bondgenootschap die
nodig is om iedereen te helpen. 

IS 'TRIAL BY MEDIA' NIET
VERKEERD?11

Beschuldigingen, vooral tegen machtige en bekende personen, komen
vaak naar buiten voordat er een proces is geweest en iemand schuldig is
bevonden. Hoewel het waar is dat mensen onschuldig zijn totdat het
tegendeel is bewezen, betogen sommigen dat de beschuldigingen online
een smet kunnen achterlaten. Dit is echter een andere kwestie en een
ander debat. De focus van de #MeToo-beweging is hoe de hashtag steeds
weer laat zien hoe wijdverbreid en groot het probleem van seksueel
geweld is en hoe vaak het gebeurt. 
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De #MeToo-beweging is geen vervanging voor een juridisch proces. De
beweging stelt survivors in staat en moedigt hen aan zich uit te spreken,
omdat het systeem om hen heen hen de stilte in heeft geduwd. Veel
mensen die vertellen wat hen is overkomen, dienen nooit een formele
klacht in en als ze dat wel doen, wordt er een proces van hoor en
wederhoor gestart dat moet worden gevolgd. Valse beschuldigingen
komen voor, maar ze beslaan slechts een paar procent van alle formele
klachten die worden ingediend en die bevatten niet alle beschuldigingen
die nooit een gerechtelijk proces zijn ingegaan. In het verleden hebben
mannen die beschuldigd werden van seksuele intimidatie daar vaak niet
de prijs voor betaald. In veel gevallen was de omgeving al op de hoogte
van het ongepaste of intimiderende gedrag en werd er niets aan gedaan,
omdat de man zich in een machtspositie bevond en waardevol was voorz
een bedrijf of de winst. Hun gedrag wordt goedgepraat omdat zijn talent
belangrijker is, en er wordt geen rekening gehouden met de vrouwen die
vanwege hem hun baan moeten opzeggen. 

Valse beschuldigingen uiten is verkeerd, en het is niet de bedoeling van
deze beweging om dat te verbergen. Niemand mag vals beschuldigd
worden. Maar het staat in geen verhouding tot het aantal overlevenden
dat het zwijgen werd, en nog steeds wordt, opgelegd.

9 EN VALSE BESCHULDIGINGEN?9



DUS, ZIJN WE ER DAN MET ZIJN ALLEN?12

Nee. Hoewel het gesprek duidelijk op gang is en er nationaal en wereldwijd
steeds meer actie wordt ondernomen op het gebied van seksueel
grensoverschrijdend gedrag en geweld, moet er nog veel gebeuren. Tarana
Burke zegt: "Hoewel uit recent onderzoek blijkt dat het publiek #MeToo
ziet als een positief instrument voor overlevenden van seksueel geweld en
dat er bondgenoten zijn die het steunen, is er nog steeds kritisch werk te
doen in het verschuiven van onze gemeenschappen, regeringen en
instellingen in de richting van gerechtigheid voor overlevenden en
genezing is nog steeds nodig.”

Een cultuuromslag gebeurt over langere tijd en daarom is het belangrijk
dat iedereen zich hiertegen blijft uitspreken.
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