De aanpak van geweld tegen vrouwen

NEDERLAND
Geweld tegen vrouwen zit diep verankerd in de

samenleving omdat vrouwen een ongelijke positie hebben.
Die positie is het gevolg van de onevenwichtige verdeling
van de maatschappelijke, politieke en economische macht
tussen vrouwen en mannen. Het is een van de meest
wijdverbreide mensenrechtenschendingen van deze tijd
en een vorm van discriminatie die bij vrouwen leidt of kan
leiden tot lichamelijk letsel, seksueel leed of psychische of
economische schade (1). Geweld tegen vrouwen ondermijnt
de waardigheid en integriteit van vrouwen en brengt
ernstige schade toe aan gezinnen, gemeenschappen en de
samenleving. Naar schatting is een op de drie vrouwen vanaf
de leeftijd van 15 jaar wel eens in aanraking gekomen met
fysiek of seksueel geweld, of beide. Dat komt neer op 61 van
de 185 miljoen vrouwen (2).
De volle omvang van het geweld tegen vrouwen is moeilijk
in te schatten, omdat er nog steeds sprake is van onder
rapportage en stigmatisering. Dat betekent dat de gerap
porteerde gevallen slechts het topje van de ijsberg zijn. In
Nederland heeft ongeveer 80 % van de bevolking vertrou
wen in de politie (3). Uit de Gendergelijkheidsindex 2015 van

Volgens het Europees Instituut voor
gendergelijkheid kunnen de kosten
van huiselijk geweld tegen vrouwen in
Nederland oplopen tot 3,6 miljard EUR
per jaar. Dit bedrag werd vastgesteld
volgens de rekenmethode die voor
het EIGE-onderzoek van 2014 is
gehanteerd (6) en die door de lidstaten
zelf kan worden toegepast, zoals
Estland in 2016 heeft gedaan (7).

het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) blijkt
dat het aantal gerapporteerde gevallen van geweld hoger is
naarmate mensen meer vertrouwen hebben in de gerechte
lijke instellingen (4). Naar schatting 45 % van de vrouwen in
Nederland heeft wel eens geweld ervaren, een percentage
dat 12 % hoger ligt dan het EU-gemiddelde (5).

Wat zijn de feiten?
• Uit een enquête van het Bureau van de Europese
Unie voor de grondrechten (FRA) van 2014 komt
het volgende naar voren:

–– 45 % van de vrouwen in Nederland vanaf
de leeftijd van 15 jaar heeft wel eens fysiek
en/of seksueel geweld ervaren en 26 % van de
vrouwen heeft wel eens te maken gehad met
stalking (8).

–– 43 % van de ondervraagden in Nederland zei wel
iemand te kennen die het slachtoffer is geweest
van huiselijk geweld (9).

Is geweld tegen vrouwen een misdrijf in
Nederland?
Nederland heeft geen wet die geweld tegen vrouwen
strafbaar stelt, maar diverse vormen van geweld gelden wel
als strafbare feiten.
Verkrachting, seksueel geweld en stalking zijn opgenomen
in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in respectievelijk
artikel 242, 246 en 285b) (11); huiselijk geweld wordt in het
kader van verschillende misdrijven vervolgd.
De wetgeving inzake de strafrechtelijke aanpak van
huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking is op
1 juli 2013 in werking getreden (12).

• In de periode 2010-2012 werden naar schatting
7,9 op de 100 000 mensen in Nederland slachtoffer
van mensenhandel, een aantal dat bijna viermaal
hoger ligt dan het EU-gemiddelde (10).

Wat wordt er in Nederland gedaan om
geweld tegen vrouwen tegen te gaan?
Het ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport coördineert
een regeringsbrede aanpak van geweld tegen vrouwen, in
samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie
en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Deze regeringsbrede aanpak is erop gericht huiselijk geweld
te voorkomen, vast te stellen en te stoppen, en hulp en
nazorg te verlenen (13).

Als het vertrouwen in de politie laag is, zullen
slachtoffers minder snel aangifte doen van geweld.

Nederland heeft het Verdrag van de Raad van Europa
inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) op
14 november 2011 ondertekend; de regering heeft het
verdrag op 18 november 2015 geratificeerd (14). Het Verdrag
van Istanbul is het meest verreikende internationale verdrag
tegen deze ernstige vorm van mensenrechtenschending.

Goed voorbeeld doet volgen

In de afgelopen tien jaar is er in Nederland een
geïntegreerde aanpak van vrouwelijke genitale
verminking („de ketenaanpak”) opgezet waarbij
sleutelpersonen in de gemeenschappen in nauw
contact staan met preventiewerkers en profes
sionals in het onderwijs, de gezondheidszorg,
het maatschappelijk werk en rechtshandhavings
instanties. Elke schakel in de keten weet welke
rol de andere schakels vervullen. Uit de evaluatie
komt naar voren dat de doelgroepen inderdaad
worden bereikt en dat alle betrokkenen hun rol
in het proces en hun evenknieën binnen de keten
kennen (15).

Hoe worden vrouwen en meisjes
beschermd?
Wanneer vrouwen in Nederland het slachtoffer worden van
huiselijk geweld, bestaat er de juridische mogelijkheid van
een noodverordening, waarbij de pleger een verbod wordt
opgelegd om het huis van het slachtoffer te betreden (16);
daarnaast is een tijdelijk huisverbod mogelijk in situaties
waarin sprake is van een acute dreiging. Een huisverbod kan
ook worden opgelegd in gevallen van kindermishandeling.
De schending van dit verbod geldt als een misdrijf (17).

Welke hulp wordt er in Nederland
aangeboden?

Daarnaast is er voor slachtoffers ook zogeheten
ambulante hulpverlening (maatschappelijk werk,
psychiatrische zorg, zorg voor en behandeling
van drugsverslaafden, schuldhulpverlening). Dit is
lokaal georganiseerd.
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van
verkrachting, seksueel geweld en stalking (18).
Deze organisatie heeft ook een hulplijn seksueel
misbruik.
Er zijn over het hele land verspreid 26 hulpver
leningscentra voor huiselijk geweld en kinder
mishandeling („Veilig Thuis”) die slachtoffers
van huiselijk geweld en van kindermishandeling
helpen (19). Deze zijn 24 uur per dag en alle dagen
van de week (gratis) bereikbaar.

Nederland heeft 96 opvanghuizen
met 1 608 slaapplaatsen (22).
Nederland heeft nog een andere
hulplijn, die van maandag tot en
met vrijdag van 09.00-17.00 uur
(via 0900 9999 001) telefonisch
bereikbaar is en ook een
website heeft (http://www.
slachtofferwijzer.nl/organisaties/
hulplijnseksueelmisbruik#).
Voor de gesprekskosten geldt het
normale tarief.

Er zijn over het hele land verspreid 15 Centra
Seksueel Geweld, waar slachtoffers van acuut
seksueel geweld hulp kunnen krijgen (20).
Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en
Achterlating zorgt voor korte schakels tussen
kennis, beleid en praktijk, verzamelt en deelt
kennis en bevordert de samenwerking tussen alle
betrokken partijen (21).

Veilig Thuis: 0800 2000 (gratis)
Website: www.vooreenveiligthuis.nl
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Meer informatie:

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is het Europese kenniscentrum
voor gendergelijkheid. EIGE ondersteunt beleidsmakers en alle relevante instellingen
in hun inspanningen om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te verwezenlijken voor
alle Europeanen. Het voorziet hen hiervoor van specifieke expertise en vergelijkbare en
betrouwbare gegevens over gendergelijkheid in Europa.
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