
BRUSSELOp het plein voor de Eiffeltoren hielden honderd vrouwen zondag 
bordjes omhoog met daarop de cijfers 1 tot 100: een stille aanklacht tegen 
het feit dat in de eerste acht maanden van dit jaar al evenveel vrouwen om 
het leven kwamen bij intrafamiliaal geweld. 

Een dag later stond de teller al op 101: een 92-jarige vrouw overleed als 
gevolg van de slagen die haar 94-jarige man haar had toegebracht. In dit 
tempo wordt het eindcijfer nog dramatischer dan vorig jaar, toen het Franse 
ministerie van Binnenlandse Zaken 121 vrouwenmoorden door een partner 
of ex telde. In absolute aantallen deed alleen Duitsland het vorig jaar met 
189 nog slechter binnen de Europese Unie. 

Plaag 

Vrouwenorganisaties dringen al jaren aan op actie van de Franse 
regering. Tevergeefs. Marlène Schiappa, staatssecretaris voor gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, gaf toe dat Frankrijk te lang gewacht heeft om 
actie te ondernemen. Dat moet veranderen: ‘De samenleving beschouwt de 
vrouwenmoorden niet langer als een fataliteit maar als een plaag.’ 
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In de beste Franse traditie opende premier Edouard Philippe gisteren in 
Matignon een grote overlegronde (‘un Grenelle’) tussen advocaten, rechters, 
ambtenaren, politiediensten en organisaties voor slachtofferhulp. Ze zullen 
bijeenkomen tot 25 november, wanneer ze aanbevelingen zullen formuleren 
om het tij te keren. Er loopt intussen een grote sensibiliseringscampagne in 
het straatbeeld en op televisie. Ook première dame Brigitte Macron zet er 
haar schouders onder. 

Spanje als voorbeeld 

Schiappa erkende in interviews dat Spanje ‘formidabele dingen’ heeft 
gedaan en als voorbeeld fungeert. Er kwamen gespecialiseerde rechtbanken, 
er worden veel huisverboden afgekondigd, mannen met losse handen 
krijgen een elektronische enkelband om die de politie verwittigt als ze nog 
in de buurt van hun vrouw of ex komen, er zijn 10.000 speciale telefoons 
beschikbaar die slachtoffers toelaten direct contact te maken met 
hulpdiensten, enz. 

Het wierp zijn vruchten af, al zijn niet alle problemen opgelost. In 2018 
telde Spanje volgens Eurostat 54 vrouwenmoorden door partners, terwijl 
dat aantal in 2008 volgens France 24 nog 76 bedroeg. Per miljoen inwoners 
zat Spanje in 2018 aan 1,2 vrouwenmoorden, Frankrijk aan 1,8 en Duitsland 
zelfs aan 2,3. 

Geen blabla 



 
De vrouwenorganisaties zijn achterdochtig en vrezen dat de hele oefening 

zal neerkomen op een pr-operatie van de regering: ‘We willen geen blabla of 
een zoveelste debat, maar een echt Marshallplan’, zei Anne-Cécile Mailfert, 
voorzitster van Fondation des Femmes. 

Namens 25 organisaties legde ze een rist eisen op tafel: een 
vervijfvoudiging van de 78 miljoen euro die Frankrijk nu jaarlijks uittrekt, 
2.000 extra opvangplaatsen tegen 2020 voor vrouwen die het slachtoffer 
zijn van partnergeweld, de oprichting van gespecialiseerde rechtbanken, een 
betere opleiding van de politiediensten die de klachten moeten afhandelen. 
Sommigen gaan nog een stuk verder en willen zelfs dat sancties getroffen 
kunnen worden tegen politiemannen of gendarmes die op dat vlak 
tekortschieten. 

Klacht in ziekenhuis 

Premier Philippe kwam hen gisteren al een eind tegemoet. Hij gaf zo 
indirect toe dat het al duidelijk is wat er moet gebeuren, zoals sommige 
vrouwenorganisaties beweerden. 



 
De regering trekt 5 miljoen euro uit om vanaf 1 januari 1.000 extra 

opvangplaatsen te creëren voor slachtoffers van partnergeweld. Magistraten 
zullen binnen de 48 uur een elektronische enkelband kunnen opleggen. 

Vanaf 25 november zullen vrouwen in elk ziekenhuis een klacht kunnen 
indienen: ‘Wanneer een vrouw zich naar de spoeddiensten begeeft wegens 
slagen en verwondingen, is dat al penibel genoeg. Als ze nog eens naar huis 
moet voor ze een klacht kan indienen, kan ze opnieuw door haar partner 
bedreigd worden.’ 

Er komen ook in elke rechtbank gespecialiseerde aanklagers. En 400 
commissariaten zullen worden doorgelicht om eventuele problemen bij de 
afhandeling van klachten op te sporen. 
	


