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Intimidatie of geweld door een partner, een
familielid, een bekende, een collega, een date,
een klasgenoot, een docent, of door wie dan
ook is onacceptabel, altijd.
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vrouwen en meisjes
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Teveel vrouwen weten niet waar ze intimidatie of
geweld moeten melden, en of melden zin heeft.
Sommige vrouwen die te maken hebben met geweld
worden gecontroleerd in hun internetgebruik en
kunnen daardoor moeilijk melding maken.
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45% van de vrouwen in Nederland krijgt met geweld
te maken in haar leven. Ben jij één van hen? Meld het,
eventueel met hulp van een ander, om jezelf en
anderen te helpen.
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Iedereen kan een steentje bijdragen. Help mee om alle
vrouwen te bereiken, zodat alle intimidatie en geweld
gemeld en bestreden wordt.
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Kijk op www.geweldtegenvrouwenmelden.nl of
scan de QR-code om te zien hoe ook jij kunt helpen.
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