Een parlementaire reactie op het geweld tegen vrouwen
Conferentie voor de leden van parlementaire commissies bevoegd voor de seksegelijkheid
Genève, 2-4 december 2008
Inzake mensenrechten blijft geweld tegen vrouwen een belangrijk thema op de agenda van de
internationale gemeenschap. Dit universele probleem moet men zien in de bredere context van de
seksediscriminatie, zowel in publieke als private kring. In de persoonlijke sfeer omvat het fenomeen
niet alleen het intrafamilaal en partnergeweld, maar ook de nefaste culturele praktijken en tradities. In
de publieke sfeer betreft het geweld, ongewenste intimiteiten en seksuele uitbuiting.
De delegatie van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen bestond uit
mevrouw Dominique Tilmans, voorzitter, mevrouw Margriet Hermans, lid, en mevrouw Iuna Sadat,
secretaris. De senatoren hebben regelmatig het woord genomen om het Belgische wetgevende kader
omtrent geweld tegen vrouwen uiteen te zetten. Ze hebben leerrijke gesprekken gehad met de leden van
andere nationale delegaties.
Dinsdag 2 december 2008
Na het welkomstwoord van de heer Anders B. Johnsson, Secretaris-Generaal van de Interparlementaire
Unie, heeft mevrouw Maria José Alcala, eerste adviseur bij UNIFEM, een overzicht gegeven over
mogelijke reacties op het geweld tegen vrouwen. Eigenlijk zou een uitgebreide wetgeving moeten
gepaard gaan met preventiecampagnes, met contacten met strategische groepen (mannen en jongeren)
alsook met een passende financiering. Parlementairen van verschillende staten hebben gewezen op de
afwezigheid, in hun land, van eender welke structuur of strategie om het geweld tegen vrouwen een halt
toe te roepen.
Vervolgens was er sprake van de recente tendenzen en nieuwe vormen van geweld tegen vrouwen.
Tijdens het debat hebben verschillende landen gewezen op het geweld op internet, de problemen van
migrerende vrouwen en de toename van geweld tegen vrouwen op het werk.
De eerste dag werd afgesloten met een sessie gewijd aan de internationale en regionale juridische
middelen die het mogelijk maken het probleem van geweld tegen vrouwen aan te pakken. De
verschillende sprekers hebben onder meer gesproken over de Conventie over de uitroeiing van alle
vormen van geweld tegen vrouwen en de resoluties 1325 en 1820 van de VN-Veiligheidsraad.
Woensdag 3 december 2008
De sessies van woensdag 3 december 2008 werden vooral gewijd aan de noodzaak om wetten te
maken die geweld tegen vrouwen bestraffen en om toe te zien op het ten uitvoer brengen van de
wetgeving. Mevrouw Christine Brautigam, directrice van de Sectie van de vrouwenrechten van de
Afdeling van de emancipatie van de vrouw aan de UNO, heeft verschillende aanbevelingen uiteengezet
inzake de doelstelling van de wetgeving, de preventie en de bescherming van de slachtoffers, de

tenuitvoerlegging van de wetten, enzovoorts.
Wat de toepassing van de wetgeving betreft, hebben de sprekers volgende aspecten benadrukt: de
noodzaak om voldoende financiële middelen te voorzien, het belang van de opvolging en de controle
van de regeringsacties door het Parlement en de noodzaak om indicatoren te hanteren die toelaten de
geboekte vooruitgang inzake geweld tegen vrouwen te meten. Genderbudgetting, in het bijzonder de
berekening van de kosten van de maatregelen die moeten worden genomen om het probleem van
geweld tegen vrouwen aan te pakken, kan bijdragen tot een betere uitvoering van de wetgeving inzake
geweld tegen vrouwen.
Het laatste onderwerp dat die dag behandeld werd, betreft de samenwerking met mannen voor
preventieve acties en de aanpak van het probleem van geweld tegen vrouwen.
Donderdag 4 december 2008
Tijdens de eerste sessie van donderdag 4 december 2008 werd dieper ingegaan op de wijze waarop de
aanpak van de problematiek van het geweld tegen vrouwen zowel op nationaal als op internationaal
niveau prioritair kan worden gemaakt. De sprekers hebben verschillende campagnes voorgesteld uit
Portugal, India en Groot-Britannië. Wat de Verenigde Naties betreft, heeft de secretaris-generaal Ban
Ki-Moon op 25 februari 2008, en voor een duur van 7 jaar, de campagne “UNite to end violence against
women” gelanceerd. Mevrouw Margriet Hermans heeft erop gewezen dat België een Nationaal
Actieplan ter bestrijding van partnergeweld heeft uitgewerkt.
Tot slot werd de laatste sessie gewijd aan de toekomstperspectieven. In haar tussenkomst heeft
mevrouw Dominique Tilmans onder meer aandacht geschonken aan de problemen waarmee
commissies bevoegd voor seksegelijkheid te maken hebben. Wat de samenwerking met de
internationale organisaties betreft, heeft de senator het belang van dit soort ontmoetingen benadrukt,
ondanks de diversiteit van de problemen die werden aangehaald door de verschillende landen. Deze
vaststelling laat het toe zich af te vragen of het niet nuttiger zou zijn vergaderingen per geopolitieke
zone te organiseren.
Besluit
De rapporteur, mevrouw Thalia Dragona, lid van de Bijzondere permanente commissie voor de
gelijkheid en de mensenrechten van het Griekse Parlement, heeft zeven prioriteiten weerhouden. Deze
leggen de nadruk op een aantal strategieën die kunnen bijdragen tot de strijd tegen het geweld op
vrouwen:
1. De noodzaak van een globale aanpak in de strijd tegen geweld op vrouwen;
2. De ontwikkeling van een stevig en effectief wetgevend kader;
3. De opvolging en de controle van de effectieve uitvoering van de wetgeving;
4. De opvoeding en de sensibilisering om de zichtbaarheid van geweld tegen vrouwen te verhogen;
5. De samenwerking met mannen;
6. De politieke wil;
7. Een degelijk institutioneel kader.

