
Campagne: Seksisme. Herken het. Benoem het. 

Stop het. 

Seksisme is overal aanwezig: op de werkvloer, in de klas, de medische hulpverlening, de 

openbare diensten, de sportverenigingen, de filmwereld, de sociale media (Facebook, 

Twitter, Instagram…), al dan niet vergezeld van haatspraak. 

Seksisme is een schending van de mensenrechten en een vorm van geweld. Het leidt tot 

discriminatie en soms zelfs moord. Seksisme heeft ook te maken met ongelijke 

machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen. Daarom worden vooral vrouwen en 

meisjes erdoor getroffen. Maar mannen en jongens krijgen er evengoed mee te maken. 

  

Factsheet: Sesksisme en discriminatie: feiten en cijfers - Vlaanderen - België 

Seksisme is geen ver-van-mijn-bedshow. Het komt ook in Vlaanderen veelvuldig voor. De 

feiten en cijfers liegen er niet om.  

  

Wist je dat ... 

• bij koppels met kinderen de vrouwen 32 % minder verdienen dan de mannen?  

• in Vlaanderen 42,66 % van de vrouwen deeltijds werkt? 

• 24 % van de vrouwen in België in het voorbije jaar slachtoffer werd van fysiek of 

seksueel partnergeweld?  

• bijna 25% van alle werkneemsters te maken krijgt met een vorm van 

grensoverschrijdend gedrag op het werk?  

• 99 % van de meisjes tussen 15 en 24 jaar al te maken kreeg met seksuele 

intimidatie in de openbare ruimte?  

  

https://vrouwenraad.be/wp-content/uploads/2022/08/seksisme-infografiek-Seksisme-en-discriminatie-in-Vl-en-B-feiten-en-cijfers-2020.pdf


Seksisme zit diep ingebed in onze cultuur en samenleving. Mensen vinden het vaak de 

normaalste zaak van de wereld. Dikwijls herkent men het zelfs niet. En jij? Herken jij 

seksisme? Ben jij een seksist?  

  

De Raad van Europa ontwikkelde een filmpje en ook een quiz, waarin je je 

kennis over seksisme kunt testen.                                           

  

  

  

Bekijk het animatiefilmpje van de Raad van Europa 

  

   

SEXISM Deutch from Council of Europe on Vimeo.   

  

Klaar voor de test?   

• Doe de quiz. 

 

 Achtergrond 

In 2019 beslisten de ministers van de Raad van Europa (Council of Europe) dat regeringen 

de plicht hebben om actie te ondernemen tegen seksisme. Daarom namen ze 

een ministerieel besluit om seksisme te voorkomen en te bestrijden (CM (Rec) 

2019) aan.  

• Samenvatting van Aanbeveling CM (Rec) 2019 van de Raad van Europa  

• PPT - Aanbeveling CM (Rec) 2019 van de Raad van Europa  

Dankzij deze aanbeveling is er een internationaal overeengekomen definitie van seksisme 

en seksistisch gedrag, nl. gedrag dat vertrekt vanuit de idee dat een persoon minderwaardig 

is op basis van geslacht. De dader brengt het slachtoffer fysieke, seksuele, psychologische 

of socio-economische pijn of schade toe. Dit kan zich zowel in de openbare als in de 

privésfeer voordoen, zowel online als offline.  

https://vimeo.com/454372380
https://vimeo.com/councilofeurope
https://vimeo.com/
https://www.coe.int/nl/web/human-rights-channel/stop-sexism-quiz
https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1nl-recommandation-du-comite-des-ministres-du-conseil-de-l/16809f4b7a0
https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1nl-recommandation-du-comite-des-ministres-du-conseil-de-l/16809f4b7a0
http://vrouwenraad.be/file?fle=76585&ssn=
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=76304&ssn=


Om seksisme te voorkomen en te bestrijden moeten de Lidstaten van de Raad van Europa 

hun wetgeving aanpassen, een beleid uitwerken om slachtoffers te ondersteunen en daders 

te straffen, het publiek informeren en sensibiliseren. De ministerraad wijst hier op de 

cruciale rol van de vrouwenorganisaties en de jongeren. De Lidstaten moeten regelmatig 

rapporteren aan de Raad. 

Dankzij dit niet-vrijblijvend besluit kunnen we nu beleid tegen seksisme afdwingen. Daarom 

voert de Vrouwenraad samen met de Raad van Europa, de Europese Vrouwenlobby en 

meerdere van zijn leden campagne voor een effectief beleid om seksisme te voorkomen en 

te bestrijden.  

  

Ga jij of je vereniging mee de strijd aan tegen seksisme en 

seksistisch gedrag? 

Sluit je dan nu aan bij de campagne, deel de campagnepagina, het animatiefilmpje, 

de quiz en dit bericht op FB, Twitter en/of Instagram, gebruik steeds de 

hashtags #StopSexism #MeToo #Sexism=Inequality en tag steeds de Vrouwenraad, de 

Raad van Europa en EWL.   

  

  

 

https://www.coe.int/nl/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://vimeo.com/454372380
https://www.coe.int/nl/web/human-rights-channel/stop-sexism-quiz

