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Actie urinoirplassen voor vrouwen gaat definitief door

Actiegroep Zeikwijven! organiseert aanstaande zaterdag 23 september de Eerste Landelijke
Urinoirplasdag. Of korter gezegd: #actiezeikwijf. Leden van de actiegroep zullen aanstaande zaterdag
in diverse dorpen en steden klaarstaan bij urinoirs om op humoristische wijze aan te tonen dat het
voor vrouwen niet mogelijk is om op een nette, schone en waardige wijze te plassen in een urinoir
dat is ontworpen voor mannen. Zij hopen hiermee aandacht te vragen voor het gebrek aan openbare
toiletten voor vrouwen.
Vrouwen uit het hele land worden nadrukkelijk uitgenodigd de (on)mogelijkheid van plassen op een
urinoir, gebouwd voor mannen uit te beelden, te fotograferen of filmen, en dat te delen op social
media met de hashtag #zeikwijf of #actiezeikwijf.
De foto’s zullen later worden aangeboden aan Jet Bussemaker, samen met de petitie ‘Plasgelijkheid in
Nederland’, die wordt georganiseerd nadat Geerte Piening eerder deze week door de rechter werd
veroordeeld voor wildplassen op een lokatie waar in de wijde omtrek geen urinoir voor vrouwen te
vinden was.
Stadsdeel Centrum in Amsterdam telt 35 vaste urinoirs, tegenover 3 openbare toiletten voor
vrouwen. In weekeinden wirdt die verhouding nog schever als er tijdelijk plaskruizen worden
geplaatst om overlast door plassende mannen tegen te gaan. Uiteindelijk werd Piening een boete
opgelegd van 90 euro, met als motivatie dat zij ‘ook had kunnen plassen in een urinoir’. Dit riep
vraagtekens op bij Cathelijne Hornstra, oprichter van de facebookpagina ‘urinoirplassen voor
vrouwen’. In eerste instantie organiseerde zij een kleinschalig evenement in Amsterdam, maar na veel
aandacht in de nationale en internationale media besloot zij met een groep gelijkgestemden het
protest een landelijk karakter te geven.

Factsheet
Aanleiding
Vonnis van de rechter over wildplassende vrouw Geerte Piening.
Zij moest in mei 2015 na het uitgaan nodig plassen. Alle horecagelegenheden waren gesloten, dus zij
besloot in de buurt van het Leidseplein in een steeg op straat te plassen. Zij werd beboet voor
wildplassen en besloot de zaak voor te laten komen, omdat er voor mannen faciliteiten zijn om niet
te hoeven wildplassen. Voor vrouwen ontbreken deze.
Argumenten van de rechter en de Officier van Justitie:
•

vrouwen doen niet aan wildplassen, dus hoeven er geen faciliteiten voor hen te komen;

•

vrouw had voor het verlaten van de horecagelegenheid moeten bedenken dat ze nog moest
plassen voor vertrek;

•

vergelijking met afval: als er geen prullenbak in de buurt is, gooi je je afval ook niet op de
grond;

•

vrouw had voor mannen gemaakt urinoir moeten gebruiken “want dat is misschien niet
prettig, maar zou wel kunnen”;

•

de boete hoefde bij gebrek aan faciliteiten voor vrouwen ook niet lager te zijn dan die voor
mannen, want “dat zou discriminatie zijn”, aldus de rechter.

Hierbij is opgemerkt dat niemand recht heeft op een openbaar toilet, maar dat deze zijn ingericht
voor mannen om overlast tegen te gaan omdat zij notoire wildplassers zijn.

Reactie
In eerste instantie heeft Cathelijne Hornstra een Facebook-event aangemaakt om op vrijdag 22
september met een aantal vrouwen te gaan proberen te plassen in een urinoir. De belangstelling voor
deelname was echter zo groot, dat het evenement op die manier niet tot z’n recht zou komen.
De enorme belangstelling geeft aan dat vrouwen het zat zijn dat zij in tegenstelling tot mannen geen
faciliteiten hebben om in de openbare ruimte hun behoeften te doen. Daarbij zijn de argumenten die
zowel de rechter als de Officier van Justitie hebben gehanteerd zowel juridisch als realistisch bizar te
noemen. Hier zijn veel, heel veel vrouwen, en ook mannen boos over.

Actie
Zaterdag 23 september wordt uitgeroepen tot

Nationale Urinoirplasdag voor Vrouwen
Wat gaat er gebeuren?
Alle vrouwen in Nederland worden opgeroepen een poging te doen om te plassen in een openbaar
urinoir. Creativiteit lijkt bij voorbaat een vereiste. Maak hiervan een foto, die je via social media
verspreid met #zeikwijf of #actiezeikwijf
Vrouwen die de onmogelijkheid van het plassen in een urinoir nu al inzien, worden gevraagd een
creatieve, boze, ludieke of anderszins opvallende foto te maken bij/op/in/naast een openbaar urinoir.

Daarbij wordt een website geopend www.actiezeikwijf.nl De verwachting is dat deze website in de
loop van 22 september online komt. Tot die tijd, en ook daarna, wordt nieuws omtrent het
evenement gepost op de Facebookpagina van de actie:
https://www.facebook.com/events/146662185938347
De foto’s die onder hashtag #zeikwijf worden verspreid, worden gepubliceerd op de website en er
wordt aan gewerkt deze te laten beoordelen door een vakjury. De winnaar wordt uitgenodigd de
actiegroep te vergezellen bij het aanbieden van de foto's aan Jet Bussemaker.
Daarnaast wordt geleijktijdig door mensen rondom Geerte Piening een petitie 'Plasgelijkheid in
Nederland' voor meer toiletten voor vrouwen in de openbare ruimte opgezet, deze petitie zal
ruimschoots onder de aandacht worden gebracht op de website.

Doel
Met de Nationale Actiedag en de petitie wordt
•

het probleem van gebrek aan toiletten in de openbare ruimte aan de kaak gesteld;

•

wordt gevraagd dit probleem te erkennen;

•

wordt aan gemeenten gevraagd toiletfaciliteiten voor vrouwen in te richten;

•

wordt aan het rijk, in concreto aan verantwoordelijk Minister van emancipatiezaken Jet
Bussemaker gevraagd de onacceptabele vorm van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen af
te wijzen en de inrichting van faciliteiten voor vrouwen te ondersteunen.

