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Een vrouw zit rustig op een
bankje in het Brusselse Noord-
station te wachten op de trein
wanneer ze wordt aangesproken
door een opdringerige jongeman.
Die raakt haar bovendien ook
nog eens aan om zijn avances
kracht bij te zetten. De jongeda-
me reageert bitsig en wordt al
snel bijgestaan door enkele toe-
vallige passanten. De situatie
ontspoort bijna tot iemand tus-
senbeide komt om duidelijk te
maken dat dit alles via een ver-
borgen camera wordt geregis-
treerd.

Het is een van de korte filmpjes
die via sociale media verspreid
worden om de campagne ‘0%
seksisme’ kracht bij te zetten. 

Hit op sociale media

De nieuwe campagne werd ge-
lanceerd door Brussels staatsse-
cretaris voor Gelijke Kansen 
Bianca Debaets (CD&V). Hier-
voor deed ze beroep op het col-
lectief ‘Would You React?’. Die
heeft in het verleden al van zich
laten horen met soortgelijke
filmpjes die meteen een hit wa-
ren op sociale media. Bedoeling

is om mensen de ogen te openen
en hen te laten reageren op on-
gepaste situaties.

De campagne komt op het einde
van een jaar waarin de strijd te-
gen seksuele intimidatie cen-
traal stond, met onder andere de
populaire hashtags #metoo,
#balancetonporc of #not OK.
Volgens een wetenschappelijk

onderzoek van de UGent is 86
procent van de Brusselse vrou-
wen al minstens één keer het
slachtoffer geweest van seksuele
intimidatie. Eén derde van hen
zegt er nog steeds onder te lij-
den, in de vorm van angst, verlo-
ren zelfvertrouwen of slapeloos-
heid.

Aangeleerde clichés

“De filmpjes stemmen me
hoopvol”, zegt Debaets. “Zowel
mannen als vrouwen zijn wel de-
gelijk bereid om tussenbeide te
komen als ze getuige zijn van on-
gepast gedrag in het openbaar.
Sommige clichés worden al heel
vroeg aangeleerd aan mannen en

vrouwen. Bepaalde mannen vin-
den het normaal om vrouwen als
een prooi te beschouwen, die
door hen veroverd moet worden.
In sommige gevallen gaan ze dan
over tot seksuele intimidatie,
lastigvallen en zelfs aanranding.
Dat gaat duidelijk over de
schreef.”

Naast de online campagne met
filmpjes zullen er ook affiches in
de metro's worden opgehangen.
Daarnaast wordt er gehamerd op
het gebruik van de applicatie
‘Blijf van mijn lijf’, waarmee on-
der andere seksuele intimidatie
gemeld kan worden. Op 23 no-
vember wordt de campagne afge-
sloten met een groot evenement
in Flagey.

‘Would You React?’ registreert in Noordstation reacties van omstaanders

Verborgen camera wordt nieuw wapen 
in strijd tegen seksuele intimidatie
“Zou jij reageren?” Dat vragen 
de makers van filmpjes die 
werden opgenomen met ver-
borgen camera's, zich af. Ze 
werden ingeschakeld voor 
‘0% seksisme’, een nieuwe 
campagne in Brussel, waar 
86 procent van de vrouwen al 
zeker één keer slachtoffer 
werd van seksuele intimidatie.
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W Wie tussenbeide kwam, kreeg een T-shirt als beloning.
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“De reacties 
in deze filmpjes 
stemmen me hoopvol”

Zemst, Meise, Londerzeel, Vil-
voorde en Machelen. “Er gebeu-
ren jaarlijks één tot twee ernsti-
gere incidenten als gevolg van
snijwonden bij afvalophaling,
door onder andere glas, gevaar-
lijke scherven en naalden”, zegt
Buysse. “We wijzen de inwo-
ners hier altijd op via onze in-
formatiekrant, op Facebook en
onze website. Iedereen moet
weten dat het voor onze mensen
een ernstig gezondheidsrisico is
als je zulke gevaarlijke voorwer-
pen in een vuilzak steekt.”

In het Brussels Gewest werd
ondertussen een grote campag-
ne gestart, die ook al in de nati-
onale media gepubliceerd werd,
om inwoners te wijzen op de ge-
varen bij het vullen van vuilnis-
zakken.   (jhw)

aan alle inwoners om te denken
aan de gevaren als je iets in een
afvalzak dropt. Glasscherven,
messen, naalden en andere ge-

vaarlijke voorwerpen horen
niet thuis in een afvalzak, tenzij
je ze heel goed hebt verpakt.”

“Als de arbeiders door het af-
val verwondingen oplopen,
wordt de politie erbij betrok-
ken”, zegt Buysse. “Onvoorzich-
tige inwoners kunnen zo mee

JAN BUYSSE
DIRECTEUR INCOVO

“Inwoners kunnen mee 
opdraaien voor de 
medische kosten”

opdraaien voor de medische
kosten en werkverlet van de ar-
beiders.”

Bij Incovo werken zeventig
mensen voor de afvalophaling,
de uitbating van recyclagepar-
ken en de afvalhandeling in

W Een mes in een vuilniszak kan 
gevaarlijk zijn.
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Een werknemer van afvalinter-
communale Incovo heeft zich in
de Topmolen in Londerzeel aan
een scherp mes verwond, dat
onderaan in een afvalzak stak.
De veertiger uit Vilvoorde werd
met ernstige bloedingen en snij-
wonden naar het ziekenhuis ge-
bracht.

“Dit was een heel gevaarlijk in-
cident”, zegt Jan Buysse, direc-
teur van Incovo. “We vragen

Een arbeider van de ophaal-
dienst van Incovo heeft zich 
aan een vuilzak verwond, 
doordat er een mes uitstak. 
De man had diepe snijwonden 
in de hand, maar mocht het 
ziekenhuis inmiddels verla-
ten.

LONDERZEEL 

Mes in vuilniszak doet Incovo-arbeider in ziekenhuis belanden


