
 
Khadja Nin en Philippe Geluck spreken hun steun 

uit voor het middenveld en dringen er bij de federale 
Ministers op aan hun verantwoordelijkheid

te nemen in deze tijden van geëscaleerd huiselijk 
geweld tijdens de gezondheidscrisis

Covid-19/”Blijf in uw kot”. Ze zijn met velen, de vrouwen die achter de gevels te 
maken krijgen met slagen en ander fysiek en psychisch geweld door hun partner. De 
statistieken zijn overal ter wereld als een raket de hoogte ingeschoten sedert het begin 
van de pandemie. Ons land vormt hier helaas geen uitzondering op.
Sinds de verplichte lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, constateren de verenigingen op het terrein een toename van partnergeweld en 
moeilijkheden met de hulp aan slachtoffers. De lockdown herinnert er ons pijnlijk aan 
dat thuis lang niet voor iedereen een veilige haven is. De onrechtvaardigheid is groter 
dan ooit en de getroffen vrouwen zijn kwetsbaarder en machtelozer dan ooit tegen de 
straffeloosheid van hun beulen

 
De toestand vereist een spoedingreep. De vrouwenverenigingen en de gespecialiseerde 
hulpverlening pleiten voor de invoering van onmiddellijke maatregelen op lange termijn in de 
domeinen van preventie, begeleiding, bescherming van slachtoffers en vervolging van daders. 
Ze eisen dat de overheden fors investeren in een globaal coherent en gecoördineerd beleid 
zodat alle slachtoffers er hun voordeel mee kunnen doen en zodat er gewerkt kan worden aan 
een reële afname van het machogeweld. De nood is immers nog toegenomen in deze periode 
van lockdown.

 Khadja Nin et Philippe Geluck
spontaan gecontacteerd

deze organisaties om hun aanpak te ondersteunen

 « Het is dringend nodig om van beloften en woorden over te gaan naar echte daden. Geweld 
tegen vrouwen moet eindelijk een prioriteit zijn voor besluitvormers wiens primaire missie het 
beschermen van de zwaksten en meest kwetsbaren onder ons is. Feminiciden zijn niet alleen 
een macabere boekhoudkundige oefening. Ze vormen het hoogtepunt van jarenlang geweld van 
vrouwen, in eenzaamheid en isolement. Achter elk nummer zijn levens gebroken en vernietigd. 
Huiselijk geweld is een tragedie die alleen verwoeste gezinnen en weeskinderen van een door 
hun vader vermoorde moeder achterlaat. Hoe daarna groeien en bouwen? Kinderen zijn niet 
alleen getuigen. Ze zijn ook de eerste slachtoffers van dit geweld ».

Khadja Nin - Kunstenaar

 « De eerste keer dat ik over opsluiting hoorde, was mijn eerste gedachte, mijn eerste angst, 
voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer waren van huiselijk en gezinsgeweld. Het leek 
onvoorstelbaar dat we de prooi en hun folteraar vastleggen. Er zullen drama’s zijn, er zullen 
drama’s zijn, er zijn al drama’s geweest.

Jij die opgesloten zit in de zoetheid en liefde van een huis en toch de tijd vindt, sluit je ogen 
voor een paar ogenblikken en doe de moeite om je voor te stellen wat het leven van deze 
duizenden kinderen en moeders opgesloten in geweld ... het breekt mijn hart. Kinderen zijn 
niet alleen getuigen, ze zijn ook de eerste slachtoffers van dit geweld.

Slachtoffers moeten met alle middelen worden beschermd. De agressors moeten zwaar worden 
gestraft, van hun slachtoffers worden verwijderd en worden behandeld. Dit alles vereist zeker 
budgetten, maar de urgentie is zodanig dat ze onverwijld moeten worden toegewezen. Onze 
beschaving kan niet trots zijn om levens te redden in het licht van de pandemie en moeders, 
metgezellen en kinderen te laten sterven onder de moord op hondsdolle mannen. »

Philippe Geluck - Tekenaar
 

Dit zijn de dringende maatregelen
waar we om vragen namens de slachtoffers

en verenigingen die hen helpen

1/ Een federaal budget in verhouding tot hetgeen er op het spel staat.  Dit om een nationaal 
strijdplan tegen geweld op vrouwen op te zetten. Dit plan moet coherent en ambitieus zijn, en 
op alle niveaus gecoördineerd. Het middenveld is hierin een partner. Het Belgisch engagement 
bij de ratificering van het Verdrag van Istanbul in 2016 wordt op die manier concreet.

2/ Efficiënte bescherming van alle slachtoffers. Dit impliceert heldere en bindende 
maatregelen op het niveau van justitie en politie. De budgettaire middelen moeten toereikend 
zijn, strikt overeenkomen met omzendbrief COL 4 over partnergeweld en toegekend worden via 
versnelde procedures. Het is hallucinant dat België in 2020 over geen enkel gemeenschappelijk 
evaluatie-instrument beschikt ter inschatting van het gevaar van situaties van partnergeweld, 
noch over de mogelijkheid om procedures te versnellen, zelfs niet over een duidelijk beeld 
van geweld op vrouwen en van feminicide. Enkel de verenigingen die op het terrein werken, 
proberen dit tot op heden in kaart te brengen.

3/ Aanpak van daders van partnergeweld. Meer bepaald via responsabilisering en 
begeleiding van daders, met het oog op een afname van het risico op recidive en de kans voor 
slachtoffers om de draad van hun leven terug op te nemen.

4/ Een beleid ter preventie van geweld op vrouwen. In verschillende domeinen: media, 
gezondheid, onderwijs, economie, sport, cultuur en opvoeding.

5/ Speciale aandacht voor de meest kwetsbare vrouwen. Vrouwen met een precair 
verblijfsstatuut, dakloze vrouwen, vrouwen met een handicap, met beperkte mobiliteit, zonder 
inkomen, … voor hen moeten de hulpmiddelen aangepast worden aan elk scenario zodat ook 
zij ten volle van hun fundamentele rechten kunnen genieten. De regularisatie van mensen 
zonder papieren hoort hier bij.
 
De federale overheid werkt vandaag met speciale volmachten die haar de mogelijkheid 
bieden om snel te beslissen over dringende maatregelen en daarvoor de nodige 
budgetten vrij te maken die doeltreffendheid moeten garanderen.  De voorbereiding van 
de exit-strategie is aan de gang. Het is van essentieel belang dat geweld op vrouwen hierin z’n 
plaats krijgt om het volle respect voor het Verdrag van Istanbul te waarborgen met een globaal 
coherent en gecoördineerd beleid tussen alle machtsniveaus en behoorlijk gefinancierd. De 
politiek verantwoordelijken van alle niveaus (inclusief het lokale) en de verenigingen die op het 
terrein werken, moeten samen garanderen dat dit beleid adequaat en efficiënt is.  We weten 
dat partnergeweld in gewone tijden al geen klein bier is. In deze uitzonderlijke tijden 
gaat het over de veiligheid en het leven van tienduizenden vrouwen in België.

Céline Caudron (Vie Féminine) et Jean-Louis Simoens (Ligne d’écoute violences 
conjugales), vertegenwoordigers van de 40 organisaties die twee open brieven hebben 
ondertekend aan de ministers van de interministeriële conferentie over vrouwenrechten 
(http://stopfeminicide.blogspot.com/2020/04/confinement-et-violences-lurgence-de.html)

Perscontact : Viviane Vandeninden 0472/31.55.37 viviane.vandeninden@klach.be
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