Vorige week liep ik in een rokje door de stad, om te protesteren tegen het goedpraten van sexueel
geweld tegen vrouwen.
Wat een stel mietjes, vonden diverse PVV-aanhangers.

Vandaag zag ik Geert Wilders die op straat spuitbusjes rode verf stond uit te delen.
Wat een held.
Het punt dat hij probeerde te maken is simpel te weerleggen :
Hij zegt dat hij liever pepper-spray had willen uitdelen, maar dat dat in Nederland niet mag, terwijl
het in Duitsland wel legaal is.
Dat toont toch alleen maar aan dat legalisering van pepper-spray niet helpt tegen sexueel geweld ?
Net zo min als legalisering van vuurwapens zou doen.
Ik heb het aantal verkrachtingen per 100.000 inwoners in de VS vergeleken met het aantal in
Nederland.
Het zijn er 3 x zoveel ( ! )
Hoeveel Syrische vluchtelingen wonen er in de VS ?
Hoeveel vrouwen in de VS hebben een pistool in hun handtasje ?
Als je weleens overvallen bent, dan weet je dat het wapen van de overvaller de verrassing is.
Zonder dat wapen is hij kansloos.
Een cursus zelfverdediging heeft dus meer nut dan een spuitbusje.
Zulke spuitbusjes zijn verkrijgbaar in vage webshops, voor fantasieprijzen : in Nederland 2 keer zo
duur als in Engeland.
Natuurlijk niet in een normale winkel die spullen verkoopt waar je wél wat aan hebt.
Een sticker voor op je ruit : “beveiligd tegen inbraak”, hebben ze vast ook.
Ieder mens heeft al een wapen dat gegarandeerd 4 rode strepen op een gezicht achterlaat en
tegelijk een DNA-monster van de dader neemt.
En een luide sirene.
Het eerste dat de aanvaller probeert, is dus die 2 uit te schakelen.
Dan heb je niet veel aan de wetenschap dat er een spuitbusje in je tas zit.

Wat je ziet aan de cijfers, is dat de kans om verkracht te worden zowel in de VS als in Nederland al
20 jaar daalt.
Wat zou je daaruit kunnen concluderen ?
Zonder veel bewijs ga ik er van uit, dat de toegenomen pakkans veruit de meeste invloed heeft. Er is
meer bloot op televisie en op straat, er zijn minder geheimen.
Gezinnen worden kleiner, kinderen worden gelijkwaardiger opgevoed.
Iedereen die terug wil naar vroeger ( toen werd er juist meer verkracht, in plaats van minder ) moet
zijn argumenten nog maar eens overdenken.

