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Laat seksuele vorming niet vallen in onderhandelingen over onderwijs in 
een digitale wereld 

 

Voor ik aftrap wil ik graag handen zien: wie van jullie heeft er wel eens een dickpic ontvangen? (En 

wie van jullie weet wat een dickpic is?) 

Of we nu op zoek zijn of niet: seksueel getinte filmpjes en beelden belanden op onze smartphones 

en laptops. Waar in een grijs verleden het aanbod voor jongeren bestond uit een bibliotheekboekje 

hebben ze nu een overweldigend groot aanbod online. Jongeren scrollen op socials zoals TikTok en 

googelen, chatten, appen en snappen heel wat af. Ze delen seksueel getinte foto’s en filmpjes en 

kijken porno. Waar in andere landen ouders vaak over de schouders van hun kinderen en in het 

bijzonder meisjes meekijken, zijn in Nederland jongeren redelijk vrij om dit zelfstandig te ontdekken. 

De online wereld is niet meer los te denken van hun vriendschappen, relaties en seksleven.  

Er zijn ontelbaar veel sites waar jongeren terecht kunnen voor informatie en veel hiervan staan vol 

met onwaarheden, met alle risico's van dien. Daarnaast circuleren bijvoorbeeld deepfakes: 

seksfilmpjes van mensen die zo zijn bewerkt dat het líjkt alsof zij in die video zitten zonder dat ze 

hiervan weten of dit willen. 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren willen leren over online communicatie en seks in de media. In 

Nederland zijn onderwijsinstellingen verplicht om aandacht te hebben voor seksualiteit, diversiteit 

en seksuele diversiteit sinds 2012. Hoe dit wordt ingevuld verschilt per onderwijsinstelling. Het is 

momenteel niet verplicht in de bovenbouw terwijl juist dan jongeren meer romantisch 

geïnteresseerd zijn en seksueel actief worden. Wij zouden dit ook graag in de bovenbouw verplicht 

zien. 

Voor deze CSW, willen wij jullie steun om seksuele vorming niet ondergesneeuwd te laten raken 

door alle onderwerpen die vallen onder het thema van dit jaar. Seksuele vorming aankaarten in 

multilaterale onderhandelingen vergt een dappere en vooruitziende instelling en wij hopen ook dit 

jaar weer te kunnen rekenen op de Nederlandse delegatie om met het Nederlandse track record op 

dit thema het verschil te kunnen maken.  

Bedankt voor jullie steun. 

 

 

  



 

 
 

Sekswerkers hebben steeds minder toegang tot het internet 

Websites als Facebook, Instagram, Airbnb, PayPal, Google Drive hebben geen moeite om 

sekswerkers de toegang tot hun account te ontzeggen. Ook bij het Commissiedebat 

Mensenhandel en Prostitutie werd vorige week geroepen dat de Nederlandse regering 

online sekswerk platforms strenger zou moeten aanpakken. 

Maar volgens the National Center for Missing & Exploited Children blijkt dat er op de 

grootste porno websites gezamenlijk ongeveer 10.000 keer mogelijk seksueel 

kindermisbruik werd aangetroffen. Ten opzichte van, schrik niet, 22,5 miljoen keer op 

Facebook alleen al. 

Dat dat verschil zo groot is verrast mij niet. Want alle grote adult websites houden zich al 

jaren aan de Amerikaanse wet Title 18 USC § 2257.  

Nee dit is dus niet de veel nieuwere anti-trafficking wet FOSTA SESTA. Die de opsporing  van zowel 

dader als slachtoffers bemoeilijkt en sekswerkers overlevert aan de straat en uitbuiters. Maar dat is 

ander verhaal. 

In het kader van Title 18 USC § 2257 moest ik bij alle de zes de cam-en content websites waar ik mee 

samenwerk, twee verschillende pasfoto's, twee vormen van officiële identificatie, een 

huishoudrekening én mijn Nederlandse bankgegevens overdragen. Voordat ik ook maar iets online 

kon zetten. 

Gisteren probeerde ik voor de vorm ook Onlyfans account aan te maken. Toen ze via een 

app een 3-D scan van mijn gezicht probeerde te maken heb ik het maar even gelaten.  

Ik vrees voor wat er bedoeld wordt met ‘strenger aanpakken’. 

Sekswerkers gebruiken online platforms niet alleen om geld te verdienen maar ook om 

klanten te screenen, veilig te blijven, in contact te zijn met collega’s en zich, vaak 

wereldwijd, te verenigen en kennis te delen over sekswerkbeleid.  

In Nederland hebben we tegenwoordig het platform UglyMugs.nl Hier kunnen sekswerkers 

gewelddadige klanten melden, controleren of een potentiële klant al bekend staat als 

gevaarlijk, en kunnen ze ondersteuning krijgen bij het doen van een aangifte of het vinden 

van hulpverlening. Het koste 3 jaar aan onderhandelen met de Autoriteit Persoonsgegevens 

voordat het project online mocht. 

Toegang tot het internet is voor sekswerkers geen vanzelfsprekendheid. Maar het is 

noodzakelijk dat onze rechten gewaarborgd worden en onze daadwerkelijke veiligheid 

leidend wordt voor (online) sekswerkbeleid. 

 

Yvette Luhrs  

Soa Aids Nederland (UglyMugs.nl, Klachtenbalie voor sekswerkers)  

Reimagining Sexwork 

RedInsight.org 

 



 

 
 

 

Women and digital access(ibility) 

 

Can you imagine a world without digital channels, products, services, and social interaction? Still 

women, especially women with a disability, are less represented in tech, overrepresented in cases of 

exclusion by algorithms, digital abuse, even victims of crime. What can we do to improve life of an 

estimated 1 billion women with a disability  worldwide? 

As woman with a disability, I encountered the importance of learning digital skills later in life. 

Without you can hardly be independent, as essential services such as banking, utilities, taxes all 

moved to digital platforms, let alone feel secure using these channels in the digital world of today. 

With a stronger emphasis on digital accessibility standards such as WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines). Which state: Perceivable information for all, applications must be Operable and 

Understandable for all users and can withstand change = being Robust (POUR Principles). An 

essential start to disability inclusion can be created. 

In extension, how can we prevent exclusion based on gender, create equity in the digital world? We 

need more women in tech, creating the opportunities for early access to computers and mobile 

devices. Especially for girls with a disability a tech education and/or data management will be the 

game changer, as we need their representation to assure algorithms of the future are based on 

representative data for women, with and without disabilities. 

We, the women with a disability, also have a task: We need to speak/step up and learn how to 

leverage with our disability and take our own responsibility to improve our personal position, while 

our social and physical environment should be accessible and inclusive to make this happen! 

 

 

Bianca Prins  

Global Head of Accessibility  

ING Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] According to ROD-Group Return on Disability 2020 research an estimated 1.85 billion people live with a 

disability, with at least 2% higher representation of women in the disability community, this is a safe 

estimation considering research also shows up to 75% of the disability community in low-income countries are 

represented by women. 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=nl%2DNL&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fwomendutchgenderplatform.sharepoint.com%2Fsites%2FAlgemeen%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb45748996e514f26a7837370af955b7a&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=A5BD8FA0-D0D5-6000-05BA-A59B4A150776&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9dcee7e8-1817-4124-9cff-7105f344895c&usid=9dcee7e8-1817-4124-9cff-7105f344895c&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://www.rod-group.com/sites/default/files/2020%20Annual%20Report%20-%20The%20Global%20Economics%20of%20Disability.pdf
https://www.bcm.edu/research/research-centers/center-for-research-on-women-with-disabilities/demographics
https://www.bcm.edu/research/research-centers/center-for-research-on-women-with-disabilities/demographics


 

 
 

Women’s access to technology & Afrophobia  

 

Women in developing countries often have very limited access to technology including the internet. 

They are confronted with lack of access because of power shortages or the nonexistence of power at 

all.  

This is my personal experience, for instance during zoom and webinar meetings. In Suriname, Kenya, 

Cameron, Tanzania, Panama but also in Curacao. That communication suddenly disappears because 

there is no electricity or internet. In Ghana, and especially in Liberia, women point out that there is 

no electricity at a certain time, so they cannot participate. We must show our solidarity.  

SDG 5 calls for gender equality and the empowerment of all women and girls. But without access to 

technology, women are further marginalized. Instead of exercising their inherent entrepreneurial 

instincts, they are deprived of the opportunity to become owners of businesses or to be involved in 

manufacturing and other sectors which are dependent on technology.  

Women's access to technology must be ensured so that they can be more independent, contribute 

to economic growth and be educated, which allows them to contribute even more. Today, online 

courses seem to be a growing trend. But with the lack of access to both the internet and computers, 

the dream of becoming more educated is very limited.  

On 19 December 2022, Prime Minister Rutte apologized to all descendants of the enslaved Africans 

worldwide for the crimes against humanity committed by the Netherlands in connection with the 

trans-Atlantic slave trade slavery and colonialism. He pinpoints the issue of Racism “as the basis for 

the reprehensible system known as ‘Afrophobia’”, based on socially constructed ideas of race and 

associated with understandings of racism as a concept and correlates to historically repressive 

structures of colonialism.  

It can takes many different forms: dislike, personal antipathy, bias, bigotry prejudice oppression 

racism, structural and institutional discrimination, ethnic profiling, enslavement, xenophobia, 

societal marginalization and exclusion, systemic violence, hate speech and hate crime and is visible 

in online spaces and digital technology. A good example are the algorithms used to exclude specific 

groups from entitlement to child benefit. 

 

Dr. Barryl Biekman 

Landelijk Platform Slavernijverleden 
  



 

 
 

Jongeren & de digitale wereld: risico’s & kansen 

 

Vorige week sprak ik met een meisje dat niet meer naar school durfde omdat zij zoveel last heeft 

gehad van “shaming”. Uitgeteld en afgezonderd. Maar zij is helaas niet de enige. Op sociale media 

worden duizenden foto’s en video’s verspreid van onder andere minderjarige meisjes. 

De online wereld maakt ruimte voor veel risico’s op het gebied van mensen- en vrouwenrechten. 

Hoe spelen we in op die onveiligheid? De manier waarop jongeren meer en meer digitaal in contact 

staan vraagt om wereldwijde Comprehesive Sexual Education (CSW). CSE zorgt ervoor dat jongeren 

ondersteund en beschermd worden in hun seksuele ontwikkeling, het helpt ze om kritisch te zijn 

tegenover misleidende informatie en tegenstrijdige berichten over seksualiteit en relaties. Het helpt 

om geïnformeerd te zijn en om begane burgers te zijn met respect voor mensenrechten. Het helpt 

het tegengaan van on- en offline geweld tegen vrouwen. 

Digitalisering is niet alleen een risico voor vrouwenrechten, maar ook een kans. Jongeren zijn experts 

van hun eigen leefruimte en hebben veel inzicht in hoe technologie werkt. Ze zijn behalve slachtoffer 

van technologie, een deel van de oplossing. Gebruik de supersnelle technologie van nu om CSE voor 

iedereen toegankelijk te maken en degenen op de meeste achterstand te bereiken. Veel jongeren 

die ik spreek, vinden bij gebrek aan goede educatie over gender en seksualiteit hun informatie en 

ideeën online. Laten we dan ook zorgen dat dit toegankelijk is voor iedereen. 

En bovenal: in al deze processen, betrek jongeren. We hebben vaak heel scherpe analyses en 

innovatieve ideeën. Jongeren zouden actief betrokken moeten worden in CSE toegankelijk voor 

iedereen maken. Beleid zou niet alleen een  intergenerationeel, maar ook een intersectioneel 

dialoog moeten zijn.  

Alleen in samenwerking kunnen we naar gendergelijkheid en jonge vrouwen en meisjes versterken 

in hun positie, al helemaal in de digitaliserende wereld. 

 

Fenna Timsi  
UN Youth Representative on Human Rights and Security 
 

 

  



 

 
 

 
 

Het recht om jezelf te zijn – ook in de digitale wereld 

 
Ik kom hier even een grijsgedraaide plaat afdraaien. Want lesbische meisjes en vrouwen zoals ik, 

zoals de vrouwen die hier zitten van wie ik dit alemaal heb geleerd, en zoals de vrouwen uit het 

LHBTI+ programma ‘Free to be Me’ waar ik op werk, zien onszelf niet terug in de uiteindelijke 

teksten van Commission on the Status of Women. Ik zeg even ik en ons, want voel het maar.  

Niet uit nijd, maar uit praktisch oogpunt, als het niet alleen JOUW realiteit is die je straks verdedigd. 

Denk dan alsjeblieft even aan die regenbooglui tijdens de onderhandelingen, die je dit vertelden, en 

laat haar realiteit niet al te snel vallen als ruilmiddel. Ook dit jaar zal diversiteitstaal namelijk een 

probleem zijn, maar als wij al te snel opgeven, staat een ander niet op. Ons gewonnen geven ten 

koste van de rechten van seksuele en gender minderheden, daar moeten we niet te licht mee 

omgaan.  

Het thema dit jaar biedt ruimte aan zowel de verruiming als de restrictie van de digitale vrijheid 

van diverse vrouwen.  

Als dit namelijk één van de meer dan 70 landen zou zijn waarin ik, om wie ik ben, strafbaar ben of 

dood moet, is een identificatieplicht voordat ik een platform kan gebruiken, namelijk geen 

veiligheidsmaatregel, maar een risico. Is de politie en overheid mijn vriend niet, maar vijand.  

De digitale wereld is net zo van jou als van mij, dus onthoud dat de vrijheid om je seksueel uit te 

drukken, net zo belangrijk is als je politiek uit te drukken. Wie heeft er belang bij, als een website of 

overheid alles van ons weet? Soms is anonimiteit van levensbelang.  

 

Quirine Lengkeek 

Global Advocacy and Communication Officer   

Hivos 

 

 

  



 

 
 

Gender Just Water Solutions 
 
WECF en Simavi zien de aankomende CSW als het moment om de thema’s digitalisering en innovatie, 
gendergelijkheid, en de door klimaatverandering escalerende wereldwijde watercrisis bij elkaar te 
brengen. Hierdoor kunnen we een brug slaan naar de UN Water Conference. Het biedt ons een 
mogelijkheid om de SDG’s 5, 6 en 9 te verbinden en de bestaande uitdagingen met een intersectionele 
blik aan te gaan.   
 

80% van alle klimaatrampen ter wereld is gerelateerd aan water, iets wat grote impact heeft op 
mensenrechten wereldwijd, in het bijzonder op die van vrouwen en meisjes, in al hun diversiteit. 
Tegelijkertijd zijn dezelfde vrouwen leidend in innovatieve en technologische oplossingen wat betreft 
klimaat- en genderrechtvaardigheid en de watercrisis.   
 

Zuidelijke partners moeten centraal staan tijdens de CSW. Daarom werken WECF en Simavi samen 
met Trupti Jain en Sareen Malik. Met technologische gender-inclusieve innovaties op het gebied van 
water dragen zij bij aan het creëren van sociale cohesie, veiligheid en autonomie. 
 

• Trupti Jain, een partner in India, zet vrouwen uit gemarginaliseerde gemeenschappen centraal 
in haar sociale onderneming Bhungroo en bevordert zo waterveiligheid in de regio. Dit 
vergroot het gevoel van eigenaarschap van deze vrouwen.  
 

• Sareen Malik leidt een pan-Afrikaanse organisatie om toegang tot water en sanitatie te 
verbeteren, waardoor er een een veiligere omgeving voor vrouwen en meisjes wordt 
gecreëerd.  Deze relatief eenvoudige technologische innovaties, tevens schaalbaar, hebben 
grote invloed op de kansen van vrouwen en meisjes in de regio.  

 
Tijdens de CSW vragen wij daarom, met behulp van deze vrouwen, aandacht voor ‘’Gender Just Water 
Solutions’’.   
 

Janna Lenders 

WECF 

 

Esin Erdogan 

Simavi  

  



 

 
 

Strengthening civil society participation in 
internet governance spaces 

 
Strengthening civil society participation today cannot happen without a conducive 
environment where digital technologies are designed, implemented and consumed in an 
open, transparent, diverse, inclusive and rights-respecting manner.  
 
To achieve the latter, governments must focus on:  
 
1. Strengthening the capacities of and integrating civil society’s diverse voices in internet-

related policy and decision-making spaces (I.e delegations to high level spaces include 
and consult civil society representatives)  

 
2. Discussions related to digital technologies should be seen in context of a larger, ongoing 

conversation given that the scope of corporate actions in upholding human rights will 
continue to change and be shaped by technological advances (e.g. in access, 
connectivity, design and infrastructure) as well as emerging laws and standards 
regulating ICT companies internationally and locally. Thus, governments must ensure 
that the digital ecosystem serve progress on human rights through monitoring 
practices.  

 
3. Ensuring that the Internet intermediaries work is in line with the United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights and reflecting the lived realities of 
communities that are structurally subjugated by digital technologies.  

 
4. Responses to and prevention of online harms should strive to create an enabling 

environment for women's access to and enjoyment of ICT in terms of quality 
infrastructure, training in highly technical skills, and meaningful participation in internet 
governance for civil society groups particularly from the women’s rights and feminist 
movements. 

 
5. Law creation or reform regarding the regulation of the internet must involve extensive 

consultation with women’s rights and sexual rights civil society organisations to ensure 
synergy with other legislative developments responding to online harms and to 
integrate a gendered awareness into potential measures to avoid any discriminatory 
effect. 
 

 
Marwa Azelmat (she/her/hers) 
Digital Rights Expert | RNW Media 

 



 

 
 

 

Age- and Gender-Responsive Human Rights  

Due Diligence in the Technology Sector 

 

Technology revolutionizes our lives for the better but at the same time it facilitates new forms of 

discrimination, violence and harms. Many digital services and products are gender-biased or 

discriminatory by design or pose novel risks for children and young people, especially for girls who 

are at the intersection of age and gender. For example social media algorithms amplifying misogynistic 

and gender-stereotypical content, and beauty filters promoting harmful beauty standards. These 

problems could have been avoided had tech-companies conducted age- and gender-responsive 

human rights impact assessments and due diligence at the early stages of their design.   

Human rights due diligence means that corporations proactively assess, identify and prevent potential 

human rights harms that may arise from their products and services. This “do- no- harm” approach is 

a requirement set out in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, which provides the 

global standard for ensuring businesses respect human rights. Many big tech-companies have already 

voluntarily committed to human rights due diligence. However, as in other voluntary commitments, 

there is a lack of implementation.   

Governments can play a crucial role in addressing this by introducing laws and regulations requiring 

tech- sector to implement this effectively and ensure this is done in an age- and gender-responsive 

way. For example assessments and mitigation plans for new digital products and services must take 

into account potential impacts on different age groups and genders, including girls and young women.    

We request the Dutch and other European governments taking the lead to make this a priority for 

CSW and ensure that the tech-sector respects human rights. This is essential to create a more 

inclusive, equitable digital future for all, including girls.   

 

Sebnem Kenis 

 

 

 


