Opkomen tegen
seksuele intimidatie

Slachtoffer van seksuele
intimidatie: hoe reageren?
IK ZORG ALTIJD VOOR MIJN VEILIGHEID

IK KOM TUSSEN WANNEER DIT MOGELIJK IS

Ik kan mezelf verdedigen wanneer ik lastig
gevallen word.

Ik blijf kalm en verdedig het
slachtoffer zonder mezelf in een
gevaarlijke situatie te begeven.
Ik richt me tot de agressor en
zeg hem duidelijk dat dit soort
gedrag ongepast, storend en/of
opdringerig is.

IK BLIJF NIET ALLEEN EN VRAAG OM HULP
Ik laat iemand anders
rondom me duidelijk weten
dat er iets mis is.
Voorbeeld: door
indringend te kijken, door
de situatie uit te leggen,
of door te doen alsof je
de persoon kent.

IK WIJS DE AGRESSOR OP ZIJN
VERANTWOORDELIJKHEID

mivb.brussels

Getuige van seksuele intimidatie:
hoe reageren?

IK LEID DE AANDACHT AF
Ik richt me tot het slachtoffer terwijl ik doe alsof ik hem/
haar ken.

IK ZOEK HULP

Ik zeg de agressor dat zijn woorden of gebaren
ongepast, storend en/of opdringerig zijn.

Ik schakel medereizigers in of, indien nodig, verwittig ik
de veiligheidsdiensten van de MIVB of de politie (via de
urgentieknoppen of de SOS-palen in de stations, via het
nummer 101 voor dringende gevallen.)

IK GEEF DE FEITEN AAN

IK BEGELEID HET SLACHTOFFER

Ik dien klacht in bij de politie, want seksuele
intimidatie is erkend als misdrijf in de anti-seksismewet
van 24 mei 2014.
Deze wet verbiedt onder meer elk individueel of
collectief gedrag in de publieke ruimte dat gericht is
op het intimideren, bedreigen, vernederen of beledigen
van een persoon op basis van zijn of haar geslacht (bv.
nafluiten, ongepaste opmerkingen, achtervolgingen,
ongewenste aanrakingen, seksueel geweld …).

Ik ondersteun en begeleid het slachtoffer. Ik
moedig het slachtoffer aan om klacht in te dienen
(zonder verplichting) en als dat nodig is geef ik mezelf
op als getuige.

OP ZOEK NAAR EXTRA INFO?
Ga naar www.planinternational.be/stopseksisme
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