GeenStijl
1. Ken je GeenStijl?
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Zeker niet nu ze in de publiciteit komen met die sexistische
uitspraken.
Bezoek deze website heel sporadisch
Kijk er wel zeer kritisch naar.
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Onder anderen ministers Jet Bussemaker en Melanie Schultz van Haegen hebben opgeroepen
tot een boycot van de website GeenStijl vanwege seksistisch commentaar dat bij sommige
artikelen wordt geplaatst.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

2. “De politiek moet zich meer inzetten tegen seksisme op
internet en sociale media”
45%
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Er meer werk van maken,verbieden



Dit wordt denk ik echter niet bereikt met een boycot. Maar maak mensen bewust
van hun gedrag en draag uit dat dat gedrag onacceptabel is.
Ook om verloedering van de maatschappij tegen te gaan. Men behoort zich
fatsoenlijk te gedragen.
Politiek moet de voorwaarden scheppen.
Het is wel goed om een signaal af te geven dat niet alles kan. Maar zich er echt mee
bemoeien? Alleen als het helemaal uit de hand gaat lopen.
In elk geval geen subsidie of steun voor geven
Overtrokken reactie`s van mensen die 'van horen zeggen' een website kennen. Er
staan zaken op GeenStijl die geen stijl hebben, maar de rest van het internet staat
er ook vol mee. Wie stoort zich hier aan? Er zullen altijd sites zijn die door anderen
afgekeurd worden. Ik vind het niet aan de politiek om politie te spelen op internet.
Dat hoeft toch niet uit de politiek te komen , de politiek moet zich maar op op
andere dingen focussen .
De politiek hoeft zich niet overal mee te bemoeien!
Dit lijkt me niet iets wat de politiek moet regelen
Hebben wel andere zaken te doen.
Ik vind dit een taak van de politie. Als er aangifte gedaan wordt, dat er serieus werk
van wordt gemaakt.
Is dat een zaak voor de politiek? Je ziet dat het voorgenoemde initiatief effect heeft.
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Weet niet



Je bent vrij om de site te bezoeken als je deze te seksistisch vind ga je toch niet naar
toe.
Natuurlijk is dit een kwalijke zaak maar laat de politiek zich eerst maar eens met
meer noodzakelijke zaken bezig houden. De formatie bijvoorbeeld, stemmen in
Nederland lijkt een wassen neus te worden, want de invloed van de burgers is
beperkt.
Wanneer de politiek zich er mee gaat bemoeien is er dan geen sprake van censuur?
Daar moeten we ook niet naar toe maar normen en waarden mogen wel
gehandhaafd blijven.
Het is een website. Vind je het niets, dan kijk je er toch niet op.
Politiek moet het land besturen. Social media is zelf corrigerend. Een platform met
veel negatieve uitingen wordt vanzelf genegeerd.
Er moet dan wel sprake zijn van seksisme en naar mijn bescheiden mening gaat het
hier over lange tenen. Een journalist moet wat kunnen hebben; hoge bomen vangen
veel wind en onze maatschappij neemt nu eenmaal geen blad voor de mond. Hoeft
van mij ook niet; we hebben vrije meningsuiting en die vind ik veel belangrijker dan
lange tenen. Seksisme is bijvoorbeeld wel: vrouwen minder betalen voor hetzelfde
werk, verkrachting goedpraten (zie Trump)
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3. “De politiek moet zich niet bemoeien met de vrijheid van
meningsuiting”
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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