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Genoeg is genoeg!
Geweld tegen vrouwen moet
stoppen!
Het ondertekenen van het Verdrag van Istanbul door commissaris Věra Jourová
op 13 juni 2017 is een belangrijke stap in de bestrijding van geweld tegen
vrouwen in de EU. Desondanks blijft het geweld tegen vrouwen een van de
meest wijdverspreide en schadelijke uitingen van genderongelijkheid in de EU.
In antwoord op deze harde realiteit richt de Europese Commissie zich dit jaar
op acties ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. Het Europees Instituut voor
gendergelijkheid (EIGE) is trots dat het met kritisch onderzoek en deskundigheid
een bijdrage kan leveren aan dit initiatief.
In deze thematische nieuwsbrief worden enkele van EIGE’s recente
werkzaamheden op het gebied van geweld tegen vrouwen belicht, van inzichten
in de opkomende trend van cybergeweld tot onderzoek naar de mate waarin
EU-wetgeving slachtoffers van mensenhandel beschermt. Ik hoop dat EIGE’s
onderzoek kan bijdragen aan een Europa waarin vrouwen en meisjes een leven
kunnen leiden vrij van trauma’s door geweld en misbruik.
Virginija Langbakk
Directrice van het Europees Instituut voor
gendergelijkheid (EIGE)

WAAR WERKT EIGE MOMENTEEL AAN?

Geweld tegen vrouwen een halt toeroepen wordt bemoeilijkt
door het ontbreken van betrouwbare en vergelijkbare cijfers
die besluitvormers tonen hoe vaak het voorkomt. Preventieve
maatregelen en slachtofferhulpdiensten krijgen dan ook vaak
te weinig financiële middelen. EIGE werkt aan een project om
de verzameling van cijfergegevens door politie en justitie in de
EU te ondersteunen. Hierdoor worden de werkelijke omvang
en impact van partnergeweld duidelijker.
Meer informatie
Lees het meest recente EIGE raport over de verzameling van
administratieve cijfergegevens van verkrachting, femicide en
partnergeweld hier.
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Geweld bestrijden vergt vergelijkbare
cijfergegevens
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Nultolerantie voor vrouwelijke
genitale verminking

Het klaslokaal is geen veilige haven
voor jonge vrouwen en meisjes
Gendergerelateerd geweld op scholen is een van de zes
gendergerelateerde uitdagingen voor het onderwijs. In
een nieuwe studie van EIGE wordt de nadruk gelegd op
de noodzaak van betrouwbare genderstatistieken over dit
verschijnsel in alle lidstaten. Ontdek EIGE's drie studies over
onderwijs hier.
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Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is voor veel meisjes
een afschuwelijke realiteit, ook in de EU. We weten echter nog
steeds niet hoeveel meisjes slachtoffer dreigen te worden van
deze vorm van mishandeling. EIGE werkt nauw samen met zes
landen (België, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Italië en Malta)
om het aantal meisjes met risico op VGV in te schatten. De
studie ondersteunt beleidsmakers om de praktijk te bestrijden
en uiteindelijk te stoppen. Een eerdere studie van EIGE voor
eenzelfde raming in Ierland, Portugal en Zweden leest u hier.

Gendergelijkheidsindex 2017: wat is
er nieuw op het gebied van geweld?

Jaarlijks worden meer meisjes en vrouwen verhandeld voor
seksuele uitbuiting. De EU-richtlijn mensenhandel bevat
maatregelen om slachtoffers te beschermen, maar hoe
doeltreffend zijn deze? EIGE analyseert de richtlijn vanuit het
perspectief van slachtoffers van gendergerelateerd geweld,
zoals vrouwenhandel voor seksuele uitbuiting of gedwongen
huwelijk. Meer informatie vindt u hier.

Voor de derde editie van de gendergelijkheidsindex heeft EIGE
een methode ontwikkeld om de omvang van geweld tegen
vrouwen in de afzonderlijke lidstaten te meten. Hierbij wordt
een schaal van 1 tot 100 gehanteerd: hoe hoger de score, hoe
ernstiger het verschijnsel van geweld tegen vrouwen in het
betreffende land. Klik hier voor meer informatie over geweld
in de huidige index.
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Worden slachtoffers van geweld
door de EU-richtlijn mensenhandel
beschermd?
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PUBLICATIES
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Cybergeweld is een toenemende
bedreiging, vooral voor vrouwen en
meisjes
Nu steeds meer mensen gemakkelijk toegang hebben
tot het internet en sociale
media, is cybergeweld tegen
vrouwen en meisjes een toenemende bron van bezorgdheid. Om deze opkomende
vorm van geweld inzichtelijker te maken, heeft EIGE een
informatieve nota gepubliceerd. U leest deze hier.
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Lacunes in definities wegnemen

Het meten van geweld tegen vrouwen in de EU is geen
gemakkelijke taak, omdat de lidstaten geen gezamenlijk
overeengekomen aanpak hebben. EIGE heeft definities
en indicatoren ontwikkeld voor het in kaart brengen van
verkrachting, femicide partnergeweld, zodat cijfergegevens
gemakkelijker kunnen worden vergeleken. Op de website
vindt u een verklarende woordenlijst met definities.
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Hoeveel weet u over geweld tegen
vrouwen in uw land?
Wij hebben voor elk EU-land een factsheet opgesteld met
de belangrijkste statistische gegevens over geweld tegen
vrouwen en met informatie over de huidige wetgeving
en slachtofferhulpdiensten. Deze zijn ook in de landstalen
beschikbaar. U vindt de publicaties hier.
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De richtlijn voor de rechten van
slachtoffers vanuit genderperspectief

In de EU moeten slachtoffers van criminaliteit dezelfde
rechten, bescherming, hulp en toegang tot justitie hebben,
ongeacht waar of wie zij zijn. In de analyse van de richtlijn voor
de rechten van slachtoffers bestudeert EIGE welke bepalingen
gunstig zijn voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld
en welke bepalingen contraproductief kunnen werken of
onbedoelde effecten kunnen hebben. De analyse vindt u hier.

Gendergerelateerd geweld: kostprijs?
Geweld veroorzaakt niet alleen aanzienlijke psychologische en
emotionele schade, maar heeft ook grote financiële gevolgen,
zowel voor het individu als voor de samenleving. EIGE schat
dat gendergerelateerd geweld de EU jaarlijks mogelijk tot
226 miljard EUR kost. De geschatte kostprijs van geweld tegen
vrouwen uw land, vindt u hier.
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GOEDE PRAKTIJKEN

Een belangrijke taak van
EIGE is het ondersteunen
van EU-landen die voor
dezelfde uitdagingen staan.
Hiervoor zoeken en delen we
succesvolle praktijken die
kunnen helpen.

Vrouwelijke genitale verminking
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Het ontbreken van een gemeenschappelijke methode voor het verzamelen van gegevens
over vrouwelijke genitale verminking vormt een van de obstakels. EIGE heeft een reeks goede
praktijken vastgesteld voor het maken van een risico-inschatting van vrouwelijke genitale
verminking aan de hand van informatie die door politie, justitie en gezondheidsdiensten is
verzameld. Meer informatie vindt u hier.

Verzameling van administratieve gegevens
Het verkrijgen van een nauwkeuriger en vergelijkbaarder beeld van geweld tegen vrouwen
vormt voor alle lidstaten een grote uitdaging. EIGE heeft twaalf goede praktijken gekozen
die nationale instanties, zoals politie, justitie en gezondheidsdiensten, kunnen helpen hun
gegevensverzameling te verbeteren en uiteindelijk bij te dragen aan een betrouwbaardere
meting van geweld. U vindt ze hier.

WITTE-LINTEN-CAMPAGNE

De Witte-linten-campagne van EIGE loopt in de hele EU
en zet mannen ertoe aan stelling te nemen tegen geweld
tegen vrouwen. We zijn verheugd dat enkele belangrijke
besluitvormers zich bij de campagne hebben aangesloten,
zoals de premier van Luxemburg en de voorzitter van het
Griekse parlement. Lees hier hoe u kunt deelnemen aan de
White Ribbon-campagne van EIGE.

We hebben ook een reeks video’s voor de campagne
ontwikkeld. Ontdek de animatie, documentaire,
vraaggesprekken met ambassadeurs en straatbeelden die
tonen hoe u zich kunt uitspreken tegen geweld. Bekijk de
video’s.
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BRONNEN EN CAMPAGNES

Database genderstatistieken
© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Als u gegevens over geweld tegen vrouwen zoekt, kan
de database genderstatistieken van EIGE helpen. Deze
bevat administratieve gegevens van politie en justitie over
verkrachting, aanranding en partnergeweld. U kunt de
gegevens per land downloaden.

Woordenlijst en thesaurus
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Wist u dat de woordenlijst en thesaurus van EIGE heel wat
termen verklaart met betrekking tot gendergerelateerd
geweld, zoals partnergeweld, economisch geweld en
seksueel geweld? Meer definities vindt u hier.
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Het resource- en
documentatiecentrum van EIGE
Hebt u materiaal over gendergerelateerd geweld nodig?
Dan bent u hier aan het goede adres! De onlinebibliotheek
van EIGE biedt toegang tot meer dan 10 000 bronnen
over het onderwerp, waaronder boeken, artikelen en
beleidsdocumenten. Zoek hier op nóg meer terreinen.

Hebt u deze nieuwsbrief ontvangen van een vriend(in)?
Ontvang de volgende editie rechtstreeks in uw inbox!

MELD U HIER AAN

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.

Ga voor meer informatie naar www.eige.europa.eu,
neem contact met ons op via e-mail eige.sec@eige.europa.eu
of telefoon +370 5 215 400.
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