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GENDERGEWELD IS MEER DAN GEWELD TEGEN VROUWEN

Ook mannen krijgen slaag
Een rapport dat gendergeweld verengt tot ‘geweld op vrouwen’ stuit
op weerstand. ‘Dat ook mannen slachtoffer zijn, wordt totaal gene-
geerd.’

VAN ONZE REDACTEUR PETER VANTYGHEM

De strijd tegen gendergeweld in België moet focussen op ‘geweld tegen
vrouwen’. Dat vraagt een coalitie van vrouwenbewegingen in een rapport op vraag
van Europa. Maar die focus stuit op weerstand binnen de gendersector.

‘Nu lijkt gendergeweld louter een vrouwenproblematiek’, zegt Koen De Doncker,
coördinator van het netwerk MenEngage, dat gendergelijkheid nastreeft. ‘Vrouwen
zijn inderdaad vaker slachtoffer, maar mannen zijn dat soms ook, en zij kunnen er
moeilijker mee naar buiten komen. Deze eenzijdige insteek leidt tot polarisering:
het ene geslacht is pleger, het andere geslacht is slachtoffer. Dit is een gemiste
kans.’
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Helen Blow, voorzitter van de vzw Zijn (die familiaal geweld aanpakt), heeft twee
grote reserves: ‘Gendergeweld reduceren tot geweld tegen vrouwen gaat in tegen de
mensenrechten van mannen, en zet een rem op een progressieve aanpak in Europa
van dit grote probleem. En men bevestigt het stereotype van de zwakke en hulpbe-
hoevende vrouw, en normaliseert zo het geweld op vrouwen.’

‘Met deze focus lijkt gendergeweld een vrouwenproblematiek. Dit
is een gemiste kans’
KOEN DE DONCKER 
Coördinator MenEngage

Beide organisaties vinden dat ze te weinig betrokken werden bij het overleg van de
vrouwenbewegingen, dat vooral vanuit Franstalige kant aangestuurd werd. ‘Pas in
november hebben we aan Vlaamse kant dat rapport gezien. We hebben opmerkin-
gen gemaakt, onder meer dat de focus niet matcht met die van de overheid, maar
die zijn niet weerhouden’, zegt Blow.

Belgische aanpak

De Raad van Europa wil gendergeweld aanpakken, en vroeg zijn leden om een
rapport. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) maakte dat
verslag voor de Belgische regering. Bovendien schreven meer dan honderd vrou-
wenbewegingen vorige week een schaduwverslag, gefocust op ‘geweld tegen
vrouwen’.

‘Gendergeweld is meer dan geweld tegen vrouwen’, zegt Marijke Weewauters
(IGVM). ‘Dat de vrouwenbewegingen het wel zo interpreteren, strookt niet met de
Europese visie en evenmin met het Belgische beleid. Onze wetgeving is neutraal,
maar we passen ze “genderbewust” toe: mannelijke slachtoffers behoeven niet de-
zelfde steun als vrouwelijke.’

‘Wij vinden dat het geweld tegen vrouwen voldoende zwaar weegt
om in dit rapport daarop te focussen’
MAGDA DE MEYER
Voorzitster Vrouwenraad

Magda De Meyer, de voorzitter van de Vrouwenraad die het schaduwrapport mee
schreef, noemt de insteek een ‘focus’. ‘We vegen de rest niet onder de mat, maar
vinden dat het geweld tegen vrouwen voldoende zwaar weegt om in dit rapport die
keuze te maken. Bij de aanslagen in Brussel vielen 35 doden en werd meteen 450



miljoen euro uitgetrokken. Alleen al uit de pers konden we afleiden dat in 2018 in
België 33 vrouwen werden vermoord, zonder dat daar beleidsmatig op werd
gereageerd.’

De zowat honderd vrouwenbewegingen vragen onder meer een autonoom exper-
tisecentrum, een specifiek fonds, meer aandacht voor migrantenvrouwen, een ka-
derwet: altijd met de klemtoon op vrouwen dus.

Integrale aanpak

Hoe gendergeweld aan te pakken, is een splijtzwam in Europa. In Vlaanderen,
Nederland en Scandinavië wordt intrafamiliaal geweld ‘integraal’ aangepakt. Dat
betekent dat men het geweld probeert te stoppen door alle partijen, en dus ook de
dader – vaak de vader – in een ‘ketenaanpak’ te betrekken.

Met dat ‘integrale concept’ experimenteert Vlaanderen vandaag in vier Family
Justice Centers (FJC). ‘Wij kunnen intrafamiliaal geweld maar bestrijden door alle
betrokken partijen te laten samenwerken’, legt Leen Muylkens van FJC Mechelen
uit.

Maar in het zuidelijke Europa staat men huiverig tegenover bemiddeling in zwa-
re dossiers. ‘In Wallonië vreest men dat Vlaanderen geen onderscheid maakt tussen
dader en slachtoffer, maar dat is absoluut onterecht’, zegt Weewauters. Franstalige
bewegingen, die vaak erg lokaal werken, vrezen ook dat hun expertise en hun finan-
ciële middelen geminimaliseerd zullen worden.

Zaterdag in dSWeekblad leest u een reportage over mishandelde mannen.

Twee rapporten

De Raad van Europa zal, op basis van twee Belgische rapporten en de opvolging daar-
van, een reeks aanbevelingen doorgeven aan de Belgische overheid.
Het schaduwrapport (https://rm.coe.int/rapport-alternatif-belgique-shadow-report-belgi-
um/1680931a73)stelt dat België tekortschiet op vele vlakken. Er wordt gevraagd om de ex
pertise van de ngo’s meer aan te wenden en de wetgeving van Europa beter toe te passen.
Op vele punten komen de vaststellingen overeen met het rapport van de regering
(https://rm.coe.int/state-report-belgium/pdfa/168093141c).
Zo wordt gevraagd om het budget te verhogen en doorzichtig te maken.
Er zijn meer gespecialiseerde hulpdiensten nodig, zeker voor seksueel geweld. En er is meer
primaire preventie nodig.
De informatiecampagnes moeten scherper, langer en beter opgevolgd worden. 
De problemen van migranten zijn een bijzonder aandachtspunt. (vpb)




