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Act4Respect zet zich samen met jongeren en professionals in voor gelijkwaardige relaties onder 
jongeren & jongvolwassenen, waarin geen ruimte is voor fysiek, seksueel of cybergeweld. Dit 
doen we door jongeren weerbaarder te maken tegen het meemaken of plegen van geweld, 
de deskundigheid van (beleids)professionals te vergroten, en publiekscampagnes in te zetten. 
Op die manier willen we voorkomen dat sekse, identiteit of seksuele oriëntatie de aanleiding 
is voor geweld. Act4Respect is een alliantie waarin Atria, kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis, en Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, samenwerken. Act4Respect wordt 
gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Gendergerelateerd geweld en jongeren
Gendergerelateerd geweld (GGG) is geweld dat is 
gericht tegen een persoon op grond van sekse, seksuele 
oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie óf 
geweld waarvan personen van een bepaalde sekse 
vaker slachtoffer zijn. In de praktijk krijgen vooral 
vrouwen en meiden hiermee te maken. Ook krijgen 
mensen die zich niet gedragen volgens traditionele 
ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid, zoals 
LHBTI-personen, vaker te maken met GGG. Vooral 

jongeren tussen de 14 en 29 jaar lopen risico. Jongeren 
hebben ook te kampen met allerlei nieuwe vormen 
van geweld, zoals shame-sexting en sextortion. Plegers 
van GGG zijn vaak ook jong. Zo is 25% van de plegers 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen de 17 
en 21 jaar en nog eens 25% is tussen de 22 en 30 jaar. 
Daarnaast kwam uit onderzoek naar voren dat jongeren 
relatief vaker (online) grensoverschrijdend gedrag 
accepteren dan oudere leeftijdsgroepen. 

Preventie van geweld onder jongeren is dus van groot belang 

Voor een toekomst waarin jongeren op een gelijkwaardige manier relaties met 
elkaar aangaan en grensoverschrijdend gedrag niet langer wordt getolereerd
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Een samenwerking tussen:

Act4Respect zet zich samen met jongeren en 
professionals in voor gelijkwaardige relaties onder 
jongeren & jongvolwassenen waarin geen ruimte is 
voor fysiek, seksueel of cybergeweld. Act4Respect 
wil voorkomen dat iemands sekse, identiteit of 
persoonlijkheid aanleiding vormt voor geweld.

Act4Respect 

  verbreedt het draagvlak voor maatschappelijke afkeuring van gendergerelateerd geweld

  ondersteunt integraal en gendersensitief beleid en bevordert de deskundigheid van 
professionals

  beïnvloedt gedrag van risicogroepen op een positieve manier 

  ontwikkelt voldoende (toegepaste) kennis om al deze acties te verstevigen

Voor wie 

Beleidsmedewerkers op lokaal, regionaal of nationaal niveau en professionals in het 
onderwijs, in de zorg- en welzijnssector en in Veiligheid & Justitie vinden op de website van 
Act4Respect een overzicht van factsheets, toolkits, lespaketten, onderzoeken, trainingen en 
veelbelovende interventies die meer inzicht kunnen bieden in de aanpak en preventie van 
fysiek, seksueel en cybergeweld.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de activiteiten en tools  
van Act4Respect? Neem contact met ons op via:  
info@act4respect.nl of kijk op www.act4respect.nl.

Volg #Act4Respect op
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