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‘Spreek ook vrouwelijke geweldplegers aan’
‘Ook na #MeToo blijven we halsstarrig blind voor de man-

nelijke slachtoffers en de vrouwe lijke plegers van seksueel
geweld. Al sinds de jaren 90 weten we dat mannen – net als
vrouwen – slachtoffer worden, maar we doen er niets mee.
Ze zijn weliswaar met minder, maar het gaat wel om veel
mensen. Nederlands onderzoek geeft aan dat een op de vijf
mannen tegen zijn wil gezoend of betast werd. Een op de
zestien werd ooit gedwongen tot manuele, orale, vaginale of
anale seks. Net als bij vrouwen dragen ze daar, bijna altijd in
stilte, de gevolgen van.’

‘Vaker dan gedacht zijn de plegers vrouwen. Bij jongens
die het slachtoffer worden van fysieke grensoverschrijding
vóór hun zestiende, is 40 procent van de plegers een vrouw.
Na hun zestiende is dat 80 procent. Een op de tien vrouwen
heeft al druk uitgeoefend op een partner die geen seks wil.
Net als mannelijke plegers worden ze daar amper op
aangesproken.’

‘De percentages schommelen naargelang van het onder-
zoek en de definitie van seksueel geweld. Maar zelfs op basis
van een voorzichtige schatting telt Vlaanderen meer dan een
kwart miljoen mannelijke slachtoffers en evenveel vrouwelij-
ke plegers. Omdat ze niet passen in ons beeld van seksueel
geweld komen ze nauwelijks aan bod in de media, het onder-
zoek, de zorg of het middenveld. Ook de overheid geeft niet
thuis. In het nationaal actieplan tegen gendergerelateerd ge-
weld, dat dit jaar afloopt, stonden 235 maat regelen. Precies
één daarvan was gericht op mannelijke slachtoffers. De
maatregel werd nooit uitgevoerd. Het Europese Genderinsti-
tuut beschouwt seksueel geweld als een van zijn speerpun-
ten, maar dan alleen bij vrouwelijke slachtoffers. Geweld op
mannen telt niet mee in de Europese genderindex. Bij hun
recentste  onderzoek werden mannen niet eens bevraagd.’
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‘Zelfs op basis van een voorzichtige schatting telt Vlaanderen meer dan een kwart miljoen
mannelijke slachtoffers en evenveel vrouwelijke plegers’

‘Als we gelijkheid ernstig nemen, mag het niet van je gender afhangen of je als slachtoffer  erkenning en zorg
krijgt. Evenmin of je als  pleger aangesproken en gesanctioneerd wordt. Laten we er in 2020 voor zorgen dat man-
nelijke slachtoffers en vrouwelijke plegers eindelijk zichtbaar worden.’ (vpb)
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