
Iedere vrouw heeft wel eens zo’n opmer-
king naar haar hoofd gekregen op straat. 
Hoewel we het meestal negeren, is dit een 
vorm van intimidatie. Wereldwijd heeft 
80% van de vrouwen hier mee te maken. 
Straatintimidatie vindt plaats in de publie-
ke ruimte, dader en slachtoffer kennen el-
kaar meestal niet. Straatintimidatie bestaat 
onder andere uit naroepen, uitschelden, 
sissen, miauwen, seksueel getinte opmer-
kingen maken, vragen om een glimlach of 
zelfs om sex. Het uitblijven van een reactie 
of tegenspreken leidt regelmatig tot erger - 
agressief gedrag. 

Wat is straatintimidatie?
“Lekker hoor”, “Wat kijk je boos”,  “Psst, schatje, wil je seks?”

Teken voor een boete! 
Wij vragen de Tweede Kamer om een 
boete in te stellen op straatintimidatie. 
Laat je stem horen via de petitie op www.
straatintimidatie.org 

Zet straatintimidatie op de kaart!  
Laat zien hoe vaak straatintimidatie voor-
komt door elk incident te registreren. Dat 
kan via deze app: www.ihollaback.org/
resources/iphone-and-droid-apps 

Deel je verhaal! 
Hoe meer we onze ervaringen delen met 
vrienden en familie, maar ook met politici 
en beleidsmakers, hoe meer zij worden 
gedwongen het probleem te erkennen. 
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Wat kan jij doen?

Straatintimidatie kan ertoe leiden dat 
vrouwen bepaalde plekken mijden of zich 
anders gaan kleden - daarmee wordt hun 
bewegingsvrijheid beperkt. Om deze reden 
hebben de Verenigde Naties straatintimi-
datie in 2013 erkend als een mensenrech-
tingschending. 

Het is dus hoog tijd dat we straatintimida-
tie in Nederland een halt toeroepen en ons 
uitspreken! 

Spreek de dader(s) aan! 
“Dit is niet ok”, “Hou eens op”, “Dat is 
straatintimidatie” Indien de daders in func-
tie zijn, kun je overwegen te klagen bij hun 
werkgever. Denk aan je eigen veiligheid en 
twijfel niet om de politie te bellen als de 
situatie dreigend wordt. 

Help slachtoffers! 
Bied je hulp aan en vraag of het goed met 
haar gaat. Dit toont aan dat ze er niet 
alleen voor staat en geeft de dader het 
signaal dat zijn gedrag niet oké is. 

Help ons! 
Deel flyers uit, praat met anderen, deel 
onze website en updates, neem contact op 
met gemeenteraadsleden. Samen kunnen 
we een einde maken aan straatintimidatie. 



Hoe ga je met elkaar om in publieke ruimtes?

Elkaar met respect behandelen. Behandel 
een vrouw zoals je ook je moeder, zus of 
oma zou behandelen.

Elkaar netjes aanspreken, iemand die je 
niet kent is ‘meneer’ of ‘mevrouw.

Iemand gedag zeggen, een fijne dag wen-
sen, glimlachen, of kort aankijken.

Small-talk over het weer of wat er gister-
avond op het Achtuurjournaal was.

Iemand aanbieden te helpen met een 
zware tas of kinderwagen.

Iemand vragen of ze geïnteresseerd is in 
een praatje. Als dit leuk is, kun je best 
haar telefoonnummer of Facebook vra-
gen. Maar accepteer ook een ‘nee’.

Het gesprek beëindigen als de ander er 
geen behoefte aan heeft, je vraagt te 
stoppen met praten, oordopjes in doet of 
wegloopt. 
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Iemand respectloos behandelen of een 
seksueel getinte opmerking maken.

Een onbekende vrouw ’schatje’ of ’lekker 
ding’ noemen.

Iemand vragen te glimlachen.

Naar iemand fluiten of naroepen vanuit 
je auto. 

Iemand achtervolgen of betasten.

Een opmerking maken over iemands 
uiterlijk.

Zeuren om naam of telefoonnummer als 
zij al heeft duidelijk heeft gemaakt dat ze 
die niet wil geven.

Iemand uitschelden of agressief reage-
ren als ze heeft aangegeven dat ze geen 
interesse in je heeft.  
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Do’s & Dont’s


