
BRIEFING 

ACTIEWEEKEND

5 – 7 MAART

8 MAART INTERNATIONALE

VROUWENDAG



Beste activistenleiders,
Er komt weer een LetsTalkAboutYES actieweekend aan op 5-6-7 maart!
Ditmaal rondom internationale vrouwendag op 8 maart. Tijdens dit weekend
maken we op de Women’s March een statement voor LetsTalkAboutYES en
we introduceren de JA muur om de druk op de politiek te houden voor een
goede consent wetgeving. Hieronder nemen we jullie mee in de plannen
voor een SuperZoom bijeenkomst, de JA muur en de Women’s March (zowel
online als offline). Wat gaan we doen?

INTRODUCTIE



Het plan!
Iedereen uit jouw team (inclusief jijzelf) neemt 5 mensen mee naar de SuperZoom om
borden te maken voor de Women’s March en de JA muur.

Doel is om met minimaal! 150 mensen samen protestborden te maken en deze te
uploaden op de JA muur. Hoe meer mensen, hoe meer impact! Het wordt een
gezellige avond vol muziek en activisme. Regel dus alvast je stuk karton!

De protestborden worden de dag daarna op verschillende plekken in het land door ons
opgehaald (zie hieronder) en krijgen vervolgens op zondag een fysiek plekje op de
Women’s March. In de aanloop naar de verkiezingen willen we met elkaar natuurlijk
weer een duidelijk LetsTalkAboutYES statement maken. Daarom vragen we jullie om
een LetsTalkAboutYES sticker onderdeel te maken van je protestbord. Er wordt een
stickerpack naar je opgestuurd.

In de komende weken zal onze lobbyist Maaike ook diverse politici uitnodigen om
aanwezig te zijn bij onze SuperZoom bijeenkomst om kennis met jullie te maken. We
houden jullie via de Facebook groep op de hoogte als er politici hebben toegezegd.

Geef je snel op voor de SuperZoom via onderstaand aanmeldformulier. Op dit
aanmeldformulier kan je ook aangeven of met ons mee wilt naar de Women’s March.
Ivm de logistiek is de deadline voor aanmelding als je fysiek met ons mee wilt naar de
Women’s March dinsdagavond 23 februari.Ook om je stickerpack te ontvangen is het
nodig om je voor 23 februari aan te melden.  Je kunt je aanmelden via deze link:

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/letstalkaboutyes/superzoom

P.s. Deze zoom meeting is natuurlijk optioneel. Je kunt ook een eigen online of offline
actie organiseren rondom 8 maart en mooie foto’s uploaden naar de JA muur. Voor
een offline actie kan je flyers bestellen via:  https://www.amnesty.nl/wat-we-
doen/campagnes/letstalkaboutyes/bestelformulier-ja-muur-flyers

VRIJDAG 5 MAART 20:00-22:00

Samen protestborden maken voor de Women’s March
Uploaden op de JA muur (lees onderaan wat dit is)
In gesprek met de politiek (dit onder voorbehoud)

LetsTalkAboutYES meets Womens March: maak-je-eigen-protestbord tijdens de superzoom

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/letstalkaboutyes/letstalkaboutyes-meets-womens-march-maak-je-eigen-protestbord-tijdens-de-superzoom
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/letstalkaboutyes/bestelformulier-ja-muur-flyers


Om je vrienden, familie en kennissen uit te nodigen kan je de volgende tekst
gebruiken:

      Hoi [x]! Ik zet me samen met Amnesty International in voor iets wat ik heel
belangrijk vind: een betere verkrachtingswet! Ik [weet/denk] dat jij dit ook belangrijk
vindt en ik wil je daarom uitnodigen om op vrijdag 5 maart van 20.00 – 22.00 uur mee
te doen aan een online SuperZoom waarin we protestborden gaan maken voor de
Women's March! 

    Op 8 maart is het namelijk Internationale Vrouwendag. Om de druk op de politiek
op te voeren lanceert Amnesty de digitale JA-muur, een plek waar zoveel mogelijk
mensen laten zien dat ze het met ons eens zijn - daarover tijdens de SuperZoom meer!
Het wordt een gezellige en activistische avond. Wat ook heel cool is: Amnesty komt de
borden op zaterdag door het hele land ophalen om ze op zondag fysiek mee te nemen
naar de Women's March!

   Ik hoop dus heel erg dat jij ook meedoet, want hoe meer hoe beter! Je krijgt van
tevoren LetsTalkAboutYES stickers opgestuurd die je op je protestbord kan plakken om
een gezamenlijk statement te maken. Om deze te ontvangen moet je je voor dinsdag
23 februari opgeven. Je kan je opgeven via deze link:
http://www.amnesty.nl/superzoom

Meer weten over de campagne? Klik hier: http://www.amnesty.nl/ltay

TIP

http://www.amnesty.nl/superzoom
http://www.amnesty.nl/ltay


Deze worden samen met de digitale JA muur op zondag 7 maart bij de Women’s
March gebruikt om aandacht te vragen voor de LetsTalkAboutYES campagne. In
overleg met jou als activistenleider bepalen we het exacte ‘drop off’ punt.

Verzamelen actieborden en afgeven bij ‘drop off’ punt
De Amnesty-bus maakt een LetsTalkAboutYES tour door het land op zaterdagmiddag
om zoveel mogelijk van jullie protestborden op te halen. We halen de borden op in:  
 

Utrecht

Nijmegen

Enschede

Wageningen

Arnhem

Haarlem

 

Amsterdam

Tilburg

Den Haag

Rotterdam

Leiden

 

ZATERDAG 6 MAART

Women’s March & Watch Party 
Op 7 maart om 14.00 uur organiseert Women’s March Nederland een statische
demonstratie in het Nelson Mandelapark in Amsterdam. Amnesty is een
samenwerkingspartner. We mogen daar met 50 personen aanwezig zijn namens de
LetsTalkAboutYES campagne. Wil je hier samen met ons bij zijn? Meld je dan aan via de
onderstaande link. Deze oproep geldt voor iedereen die meewerkt aan de
LetsTalkAboutYES campagne (activistenleiders en activisten).

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/letstalkaboutyes/superzoom

Bij teveel aanmeldingen gaan we loten en krijgen activistenleiders voorrang. Voor
iedereen die vanuit huis meedoet organiseren we een Watch Party en kijken we samen
naar de livestream.

Wij zoeken nog mensen die deze Watch Party met ons willen organiseren? Meld je dan
bij je organizer.

ZONDAG 7 MAART 13:00-15:00

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/letstalkaboutyes/superzoom


We hebben een eerste overwinning geboekt maar we zijn er nog niet! 
De herziening van de wet is nog niet gerealiseerd en we stoppen pas als we zeker
weten dat hij conform internationale mensenrechtenverdragen is. Ergens in de
komende weken verwachten wij een nieuwe versie van de wet online waar op
gereageerd mag worden. Daarna gaat het wetsvoorstel nog naar de Raad van state
en de Tweede & Eerste  kamer. Op al deze momenten kan de wet nog worden
aangepast.

We moeten dus met zijn allen de komende maanden scherp en kritisch blijven en
vooral druk blijven uitoefenen op de politiek totdat de aangepaste wet recht doet
aan alle slachtoffers van seksueel geweld. Er komen verkiezingen aan, wat
betekent dat het wetgevingsproces wordt opgepakt door een nieuwe Minister en
nieuwe Tweede Kamerleden.

Daarvoor hebben we de JA muur bedacht. Het idee:
De JA-muur is een online muur met portretten of statements van mensen die JA
zeggen tegen een wet die alle seks zonder instemming bestraft als verkrachting.
Met de JA muur laten we de komende maanden zien aan de nieuwe Minister, aan
Kamerleden en aan politieke partijen dat wij met zijn allen een betere wet willen.
Hoe meer JA statements, hoe meer druk op de politiek. 

JA MUUR



Wat is de oproep waar mensen JA tegen zeggen? 

Zeg JA tegen een betere verkrachtingswet 
Verkrachtingsslachtoffers worden in Nederland onvoldoende beschermd in de wet.
Dat moet veranderen. Roep daarom de politiek op ervoor te zorgen dat er zo snel
mogelijk een wet aangenomen wordt die seks zonder instemming noemt wat het is:
verkrachting. Binnenkort wordt er over een nieuw regeerakkoord onderhandeld; laat
aan de partijen zien dat jij een betere wet wil. Zet je foto op onze JA-muur.
 
Hoe werkt het?
In plaats van een petitie, verzamelen we dus JA’s. Mensen gaan naar een pagina op de
Amnesty site, vullen daar hun naam en email in, uploaden een eigen foto / kiezen een
template en maken hun eigen JA-statement die ze vervolgens weer kunnen delen.

Om de digitale JA-muur ook in te zetten bij offline acties maken we gebruik van een
QR code. We hebben flyers gemaakt die je kunt uitdelen. Op elke flyer staat de QR-
code en een url naar de online JA-muur. Je kunt deze flyers bestellen in sets van 20 
via deze link: 

https://www.amnesty.nl/wat-we doen/campagnes/letstalkaboutyes/bestelformulier-
ja-muur-flyers

Eind februari zullen we de materialen versturen, de JA-muur gaat op 1 maart in
gebruik.

.
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