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I N T R O
Dez e  s t a r t e r s k i t  i s  v oo r  i e d e r e en  d i e  w i l  he l p en  om  de

v e r k r a ch t i n g swe t g e v i n g  t e  v e r a nde r en  en  he t  (pub l i e k e )

ge sp r e k  t e  s t imu l e r e n  o v e r  s e k s  met  i n s t emm ing .  Voo r

i e d e r e en  d i e  e en  cu l t u u r  w i l  p r omo t en  d i e  geba s e e r d  i s  op

wede r z i j d s e  i n s t emm ing ,  r e s p e c t  en  po s i t i e v e  s e k s u a l i t e i t .

Waa rb i j  mens en  z i c h  n i e t  ongemakke l i j k  v o e l e n  om  c on s en t  t e

v r a g en  én  t e  ge v en .  Sek s  z onde r  i n s t emm ing  i s  imme r s

v e r k r a ch t i n g .  H i e r  maken  we  on s  ha r d  v oo r .  Samen  d r ag en  we

b i j  a an  e en  cu l t u r e l e  v e r s c hu i v i n g  waa rb i j  s e k s  met

en t hou s i a s t e  i n s t emm ing  -  YES !  -  de  no rm  i s .
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??



Taken
Bedenken van acties om campagne-
doelen te bereiken
Verantwoordelijk voor de organisatie
& uitvoering van acties voor de cam-
pagne

Werven en selecteren van activisten
voor je team
Aangaan en onderhouden van relaties
met activisten
Betrekken van activisten bij uitvoe-
ring van acties
Bijdragen aan de ontwikkeling van
activisten door trainingen aan te
bieden (niet zelf geven)
Coachen van activisten

1) Organiseren van acties:

2) Aansturen van een activistenteam:

Verkrachting is een groot probleem in Nederland. In
de leeft�dsgroep 15 tot 70 jaar geeft 12% van de
vrouwen en 3% van de mannen aan ooit verkracht
te z�n! De daders worden veelal niet bestraft.
Wanneer er geen tekenen z�n van dwang of geweld
ben je volgens de wet niet verkracht. Dit is een
probleem omdat 70% van de slachtoffers bevriest
t�dens een verkrachting en zich niet kan verzetten.

Amnesty  vindt dat de wet moet veranderen.
Slachtoffers/survivors verdienen meer erkenning en
betere wettel�ke bescherming.  Het nieuwe wets-
voorstel van Minister Grapperhaus doet dat nog
onvoldoende: het maakt seks tegen de wil strafbaar,
maar stelt het niet gel�k aan verkrachting.

Daarom de oproep van deze campagne: de wet
moet onvr�willige seks als verkrachting erkennen en
Nederland moet openl�ker gaan praten over instem-
ming!

#LetsTalkAboutYES

Je wordt onderdeel van de #LetsTalkAboutYES

campagne en doet ervaring op met campagne

voeren bij Amnesty

Ontwikkeling van jouw kennis en

vaardigheden d.m.v. trainingen

Begeleiding door coaching en regelmatig

contact

Veel ruimte voor eigen ideeën

Onkostenvergoeding

ACTIVISTENLEIDER
Functieprofiel

Je bent nieuwsgierig, relatiegericht,
en verbindend.
Je houdt van verantwoordelijkheid
en bent niet bang deze te nemen.
Je bent in staat om projectmatig te
werken.
Je bent niet bang om onbekende
mensen aan te spreken.
Je weet mensen te motiveren zich
actief in te zetten voor mensen-
rechten.
Je bezit coachende vaardigheden of
wilt deze graag leren.
Je kunt een groep activisten aan je
binden en enthousiasmeren om
samen met jou een activiteit op te
zetten.

Wie ben j�..

Wat biedt Amnesty jou..



TWEE
TRAJECTEN
1  POLITIEKE  BEÏNVLOEDING

2  MAATSCHAPPELIJKE  BEÏNVLOEDING

welke kies j
ij?



Binnen de consultatieperiode (tot 16 augustus) willen
we  een constante flow van kaartjes naar het
ministerie.
De online kaartenactie begint 29 juni.
We gaan zoveel mogelijk mensen mobiliseren om een
kaartje te schrijven. Dit kan bv via online oproepen of
ludieke acties (denk aan het opzetten van een soort
schrijfmarathon tijdens de #letstalkaboutyes-week). 
Het eindresultaat op creatieve wijze (bijv. een grote
kaart met daarop het aantal kaarten dat verstuurd is)
aanbieden aan Grapperhaus na het zomerreces (vanaf
31 augustus).
De kaarten zijn zowel voorgedrukt als blanco, offline en
online. Je hebt dus ook de vrijheid om je eigen kaart te
maken. 

EIGEN IDEEËN
Je kunt zelf natuurlijk óók acties bedenken om de
minister te beïnvloeden. Mogelijkheden: een online bij-
eenkomst met politieke jongerenorganisaties organiseren
of overtuigende filmpjes op social media delen. In de
Facebookgroep kunnen we hier ideeën over delen!

Het politieke doel van onze campagne is de ver-
krachtingswetgeving te laten baseren op consent.
"Onvrijwillige seks = verkrachting." Zo moet het
ook in ons wetboek van strafrecht staan. Daarom
gaan we samen de politiek beïnvloeden!

De huidige wetgeving
Op dit moment voldoet de huidige wetgeving nog niet aan
onze stelling "onvrijwillige seks = verkrachting". Het verkrach-
tingsdelict is nu gebaseerd op de aanwezigheid van dwang en
geweld. Minister Grapperhaus, heeft gelukkig ook ingezien dat
dit echt niet meer kan. Hij heeft daarom op 12 mei 2020 een
concept-wetsvoorstel gepubliceerd om de wet aan te passen.
Helaas wil de minister seks zonder instemming niet
strafbaar  stellen als verkrachting, maar als nieuw strafdelict:
‘seks tegen de wil’. Op  dit  delict komt  slechts  de helft van de
strafmaat te staan ten opzichte van verkrachting. Dat moet
wat Amnesty betreft anders!

Hoe werkt Amnesty hier intern aan?
Amnesty heeft een afdeling politieke zaken, waar drie collega’s
werken aan het onder de aandacht brengen van het werk van
Amnesty bij de politiek en ministeries. Zij houden contact met
Kamerleden en hun medewerkers, houden de politieke
agenda in de gaten en op de juiste momenten brengen zij de
onderzoeken, standpunten en acties van Amnesty onder de
aandacht bij de politiek.

POLITIEKE
BEÏNVLOEDING

INFO KAARTENACTIE

a)       Internetconsultatie:
Minister Grapperhaus heeft zijn conceptwetsvoorstel
gepubliceerd voor internetconsultatie.   Bij een inter-
netconsultatie kan iedereen – relevante organisaties,
ketenpartners, betrokken burgers, anyone – het
conceptvoorstel bekijken en erop reageren. Hiermee
kan de minister maatschappelijke input ophalen. Dit
is mogelijk van 12 mei tot 16 augustus 2020. Daarna
zullen ambtenaren de input bestuderen, er in de
toelichting bij de wet op reageren en hopelijk ook de
wet erop aanpassen. De aangepaste wet wordt naar
de Raad van State gestuurd voor een advies. Daarna
(na evt. weer aanpassing) gaat de wet naar de
Tweede Kamer.

b)      Parlementaire behandeling:
Zodra de wet formeel naar de Tweede Kamer is
gestuurd (op z’n vroegst ergens dit najaar) is het aan
de Kamerleden om te besluiten hoe snel ze de wet
behandelen. In principe wordt er altijd eerst een
schriftelijke ronde gehouden, waarbij fracties hun
opmerkingen en vragen kunnen stellen. Op basis
hiervan kan de minister ook besluiten de wet nog
aan te passen (via een nota van wijziging). Ook kan er
een plenair debat over worden ingepland. Dan
kunnen Kamerleden ook wijzigingen (amendemen-
ten) op de wet indienen.

HOE ZIET HET WETGEVINSTRAJECT ERUIT?

Op dit moment zitten we in de fase dat het voorstel in
internetconsultatie is. Uiteraard gaan we vanuit
Amnesty een formele inbreng sturen waarmee wij alle
mensenrechtelijke bezwaren goed onder het voetlicht
brengen. Ook zullen we contact hebben met andere
organisaties en die zoveel mogelijk stimuleren een
kritische bijdrage te leveren. 
 
Maar dit is ook het moment om te laten zien dat er
vanuit de maatschappij kritiek is en dat deze wet écht
anders moet. Ons plan is daarom een kaartenactie: 
 we zorgen dat er zoveel mogelijk kaartjes naar
minister Grapperhaus gestuurd worden met de
oproep om de wet aan te passen, zodat onvrijwillige
seks echt als verkrachting wordt opgenomen in de
wet.

Deze kaartjes dienen als aanmoediging voor de
minister. "Goed dat er een stap gezet wordt, maar
zorg nu dat u het in 1x goed doet!" - "Wij geloven dat
u het kan!" - "We vertrouwen erop dat u het in 1x
goed doet!" Hierbij geven we hem eerst de kans om
het goed aan te passen, voordat we op andere
manieren de politiek onder druk zetten voor de
verandering die wij voor ogen hebben. In deze fase
gaan we dus nog niet direct Kamerleden bestoken!

W A T  G A A N  W E  N U  D O E N ?



HOOFDBOODSCHAP

Onvrijwillige seks is verkrachting. Klinkt logisch toch?

Niet volgens de wet.

Volgens het wetsvoorstel van minister Grapperhaus is
seks tegen de wil strafbaar, maar wordt het niet erkend

als verkrachting.

Wij vinden dat het anders moet.

a)       Organiseer een actie/event
Of dat nou online of offline is, organiseer een actie of
evenement met het doel te informeren, discussiëren
of mobiliseren. Maak online uitingen die de aandacht
naar het evenement trekken en de discussie op gang
brengen.

b)      Call to action: kaartenactie
Op  29 juni begint online de kaartenactie naar
minister Grapperhaus. Zet het publiek aan om online
een kaartje te maken en sturen. Dit mag ook offline.
Mensen mogen kaarten ontwerpen en opsturen, of
doe dit samen tijdens een evenement. (zie ook
politieke briefing)

Mogelijkheden
een (online) bijeenkomst organiseren; filmpjes op
social media delen; poster, infographic of animatie
maken; persoonlijke verhalen op creatieve wijze
delen. In de Facebookgroep kunnen we hier ideeën
over delen!

WAT KAN JIJ DOEN?

Om het maatschappelijke debat op gang te helpen,
gaan we #LetsTalkAboutYES-weken organiseren. Het
idee is om door middel van allerlei acties en evene-
menten verspreid door het hele land te knallen! De
eerste vindt plaats van 30 september tot 6 oktober.
En de tweede zal een week na de zomer plaatsvinden.
Dit is de eerste concrete stap in het maatschappelijke
beïn-vloedingstraject en is hier zullen we op voortbor-
duren in latere #LetsTalkAboutYES-pieken.

Ons doel
Het publieke debat over instemming gaat leven. Er wordt
veel herrie gemaakt en online leeft het onderwerp. Wij
brengen het onderwerp in en starten de discussie. Dan
ontstaat er een sneeuwbal-effect: het gaat leven ver
voorbij onze uitingen.

' L E T ' S  T A L K  A B O U T  Y E S '  W E E K

Tijdens het maatschappelijke debat gaan we het gesprek
over ‘instemming’ aan. De wet is de kern en de reden
waarom we het debat aangaan, maar hoeft niet tijdens
elk debat naar voren gehaald te worden. Het is de
drijfveer en het momentum. Zorg er wel voor dat het
voor het publiek duidelijk is waarom we dit nú doen. Dit
zet weer aan tot actie.

Het publiek informeren
Het publiek laten discussiëren
Het publiek mobiliseren

Een nieuwe wet maakt seks tegen de wil
strafbaar, maar stelt het niet gelijk aan
verkrachting. Dat biedt niet de erkenning die
slachtoffers verdienen. Onze oproep: de wet moet
onvrijwillige seks als verkrachting erkennen en
Nederland moet openlijker gaan praten over
instemming. Samen gaan we dit realiseren!

Wat gaan we doen?
Het conceptwetsvoorstel van minister Grapperhaus staat
sinds 12 mei online. De nieuwe wet maakt ‘seks tegen de wil’
strafbaar, maar als nieuw delict en met de helft van de
strafmaat ten opzichte van verkrachting. Wij willen dat de
minister de verkrachtingswetgeving aanpast zodat het
gebaseerd is op instemming.

Dit is het moment om te laten zien dat er vanuit de
maatschappij kritiek is en dat deze wet écht anders moet.
Hiervoor moeten wij:

Je krijgt veel kritiek op wat je doet. Probeer dit niet
persoonlijk op te vatten. Neem contact op met iemand van
Amnesty en praat erover. Samen kunnen we kijken hoe we
hierop reageren.
Een slachtoffer komt naar voren en deelt haar/zijn/hun
verhaal. Toon affectie maar verwijs ook door naar
wiekanmijhelpen.nl of bel met Centrum Seksueel Geweld
0800-0188

Twijfel of je iets wel/niet moet zeggen of welke manier? Of wil
je gewoon even sparren over het een of ander? Benader dan
gerust je organizer!

WAT OF WIE KAN JE TEGENKOMEN?

TOPIC: INSTEMMING OF DE WET?

MAATSCHAPPELIJKE
BEÏNVLOEDING



Wees niet (alleen) heteronormatief in je

uitingen. We willen geen eenzijdig

verhaal vertellen. We dragen bij aan

diverse beeldvorming.

We sluiten niemand uit. Let hierop bij

alles wat je doet. Bij vervelend gedrag

(bv. internettrolling) mag je het gesprek

uiteraard wel modereren.

Wij zeggen niet dat we de oplossing

hebben voor straffeloosheid. (Een

nieuwe wet kan hierover niets beloven)

Wij richten ons niet op seksueel geweld

in de brede zin. Het gaat, zeker met de

wet, vooral om verkrachtingen. 

Wij geven geen seksuele voorlichting.

Wij stimuleren mensen wel om het

gesprek over seks met wederzijdse

instemming aan te gaan.

Wees gendersensitief in je uitingen. We

erkennen dat het ieders probleem is,

maar zijn ons bewust dat het vrouwen

vaker overkomt.

Wees inclusief. We laten diverse

stemmen en perspectieven zien. Denk

aan: seksualiteit, gender, afkomst,

religie, (dis)ability. 

Ga respectvol met elkaar in gesprek.

Sta open voor feedback. Wees je ervan

bewust dat dit een moeilijk onderwerp is

en er veel meningen over zullen bestaan.

Belangrijke feedback altijd even

terugkoppelen naar Amnesty voor

vervolg communicatieuitingen.

O N V R I J W I L L I G E  S E K S  I S

V E R K R A C H T I N G

HET IS IEDERS PROBLEEM.

DIT IS ESSENTIEEL VOOR DE ERKENNING

VAN SLACHTOFFERS.

PRATEN OVER INSTEMMING IS LEUK,

FIJN, ESSENTIEEL EN BELEMMERT NIET

DE STEMMING EN DE VRIJHEID DIE BIJ

SEKS ZOU MOETEN HOREN. 

HOOFDBOODSCHAP

TOON: POSITIEF, INCLUSIEF, HOOPGEVEND, MAAR
SOMS OOK HARD EN DIRECT

HOE PAK JE
HET AAN?

C O M M U N I C A T I E  E N
A C T I E R I C H T L I J N E N

WAT DOEN WE WEL WAT DOEN WE NIET



Is het een rond, duidelijk en begrijpelijk verhaal?                       

Stel je voor dat je niks van de situatie weet, snap je het

bericht dan nog?

Spreek ik tot mijn doelgroep?                                                      

Denk even na over wie je wil dat dit bericht ziet en of het 

 inspeelt op haar/zijn emoties.

Zet het aan tot actie?                                                                         

Of dat nou liken, delen of reageren is. Speelt het genoeg in  

op een emotie van de doelgroep om iets te ondernemen?

Is het duidelijk voor het publiek wat jij wilt dat ze doen?           

Wat wil je dat het publiek doet, na het zien van je bericht?

Is mijn uiting gendersensitief?                                                         

Let op gegenderde stereotypes in je taalgebruik.

Ben ik niet normatief?                                                                      

Vul je het niet teveel in en laat je diversiteit mogelijk?

Gebruik ik de juiste hashtag? #letstalkaboutyes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Checklist voor communicatie:

TOGETHER WE WILL MAKE A CHANGE





Je hartverhaal draagt bij aan de creatie van ons

publieke narratief, oftewel het verhaal van onze

campagne. Dit narratief  verbindt 3 verhalen: dat van

jezelf  (hartverhaal), van ons en van nu. Zie hier hoe

James Croft deze elementen in elkaar weeft in zijn

speech tegen pesten van LHBT'ers (2010).

 
Public narrative can be used to access the emotional

resources needed to respond mindfully by mobilizing hope
over fear, empathy over alienation, and self-worth over

self-doubt. (Marshall Ganz, 2018) 

PUBLIEK NARRATIEF

Misschien denk je dat jouw persoonlijke verhaal er niet

toe doet, dat het anderen niks uitmaakt of dat je niet

zoveel over jezelf moet praten. Het tegendeel is waar. In

de rol van activistenleider waarin je anderen wilt

meekrijgen in het werken aan een doel, zal je over jezelf

moeten vertellen. Als jij dat niet doet, dan creëert men

zelf een verhaal over jou. En wellicht had jij dat verhaal

liever niet zo gehad. Het weglaten van jouw persoonlijke

drive zorgt ervoor dat je verhaal authenticiteit verliest.

Mensen hebben juist behoefte aan dat verhaal, aan jouw

context. Ze willen weten wie jij bent en waarom jij

doet wat je doet. Dan gaan ze met je mee.

AUTHENTICITEIT &
LEIDERSCHAP

Als act ivistenleider ben j i j  continu bezig om anderen

betrokken te kri jgen bi j  het behalen van dat ene doel.  Je

kri jgt  mensen betrokken door ze te raken in emotie.  Door

het delen van je hartverhaal  nodig je de ander uit  om in

verbinding met jou  te komen. Waarom doe je wat je

doet? Wat is  je motivatie? De antwoorden hierop zorgen

voor inspiratie,  energie en hoop bi j  jezelf  en bi j  de ander.

Door je gedeelde waarden   te ontdekken, verbind je je

met de ander.  En die verbinding leidt tot motivatie om in

actie te komen en het samen wil len werken aan hetzelfde

doel.  

INSPIRATIE & MOTIVATIE

De focus ligt eerst op het creëren van je story of self. De andere
twee verhalen - 'van ons' en 'van nu' - worden daar later aan
toegevoegd. De vraag die je jezelf stelt is: 
 

Waarom maak ik mijzelf hard voor deze campagne? 

HET HARTVERHAAL SCHRIJVEN

Verhaal van jezelf - Het verhaal waarom JIJ actief

bent. Jouw persoonlijke hartverhaal. 

Verhaal van ons - Het verhaal over de waarden die

ons binden. 

Verhaal van nu - Gaat over deze waarden die

bedreigd worden en waarom er daarom nu actie nodig

is.

3 ELEMENTEN

Maximaal 2 minuten. Om jezelf te dwingen tot de kern te komen.

Het moet iets laten zien van jezelf. Niet door abstracte woorden maar door het beschrijven van een ervaring die je zelf hebt
meegemaakt. Dit hoeven niet je diepste geheimen te zijn maar momenten in je leven die je gevormd hebben. Dit zijn vaak
momenten in je leven waarin je een les hebt geleerd door een keuze die je hebt gemaakt, een uitdaging die je moest aangaan of
doordat er situaties of mensen op je pad kwamen waar je mee moest dealen. Beschrijf dus de keuzes, uitdagingen, lessen en
hoopmomenten die jou op dit pad hebben gezet. 

Het is belangrijk dat het een concrete beschrijving is van wat er is gebeurd. Je moet de andere persoon daarin meenemen
zodat zij het voor zich kunnen zien. Je neemt de luisteraar mee in wat jij zag, voelde, hoorde, proefde, rook. Hoe
gedetailleerder, hoe meer je de luisteraar mee kan nemen in de emotie en hoe krachtiger je jouw waarden kan laten voelen.  

ONTDEK JOUW
HARTVERHAAL

3 REGELS

Verhalen vertel len is  een essentieel  onderdeel  van

organizing.  Om mensen in act ie te kri jgen (handen)

heb je het verhaal  van het hoofd (strategie)  en van

het hart (persoonli jke verhaal)  nodig.  Maar wat wi j

veel  doen, is  al leen praten over het probleem en de

actie die we moeten ondernemen en of je mee wilt

doen. We vergeten vaak het hart.  Terwij l  we juist

hebben geleerd dat door het delen van het

hartverhaal  je de ander inspireert en motiveert om

actie te ondernemen.  Je verhaal beweegt ons.

HOOFD, HANDEN, HART

1

2

3

https://www.youtube.com/watch?v=LM-fxPrSZZ8&feature=youtu.be


JE ACTIE OP

PAPIER

Beschrijf de locatie/organisatie waar je je actie wilt uitvoeren.Waar?
Als het online is, welke platforms en netwerken wil je dan gebruiken?

Leg kort uit wat je idee is voor de actie die je wilt organiseren.Wat? 

Deze vragenlijst is een hulpmiddel. Vul de vragen in om je ideeën concreet te
maken, gaten in je plan bloot te leggen, en duidelijke hulpvragen naar boven te
halen. Je kunt dit document gebruiken om je actie steeds verder uit te werken
naarmate je verder komt in je proces. Succes!

Breng je bestaande netwerken in kaart om te bedenken wie je bijWie?
bij jouw team wil betrekken en waar je animo kunt vinden voor je actie.



Maak concreet welke middelen/kennis/skills je no-Wat heb je nodig?
dig hebt om je plan ten uitvoer te brengen.

Benoem wie je in je netwerk hebt die deze kennis/Wie heb je nodig?
middelen/skills bezitten en je mogelijk kunnen helpen om je plan ten
uitvoer te brengen.

Schets een beeld bij wat je moet doen om deze actie tot stand teHoe? 
laten komen. Bijv. een stappenplan.

Benoem welke kennis/middelen/vaardigheden/talentenWat heb je? 
je hiervoor gaat gebruiken.



Hoe ziet jouw team eruit?
van jouw team.

Beschrijf wat de rol- en taakverdeling is 

Wat is je boodschap?

Wie is jouw doelgroep?

brengen met jouw actie?
Welk verhaal vertel jij? Welk punt wil jij over-

 En waarom?

Hoe plan je je promo?
dig om op tijd na te denken over hoe, waar en wanneer je er info over
verspreidt om mensen te trekken.

Als je een evenement organiseert, is het han-
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https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT3018972020ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.nl/qa-onvrijwillige-seks-verkrachting
https://www.amnesty.nl/qa-onvrijwillige-seks-verkrachting
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2020/01/101-an-introduction-to-amnesty-international-and-human-rights.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2020/01/102-introduction-to-activism_at_amnesty_international.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2020/02/201-strategic-thinking.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2020/02/202-effective-communications.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2020/02/205-how-to-be-a-genuine-ally.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2020/02/205-how-to-be-a-genuine-ally.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2020/02/207-sustainable-activism-self-care.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2020/02/203-structured-conversations-on-campaigns.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2020/05/208-using-digital-tools-for-activism.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2020/05/307-how-to-engage-with-the-media.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2020/02/204-public-narratives-relational-meetings.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-01/Gendernormentransformeren.pdf
https://www.instagram.com/letstalkaboutyes/

