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Geachte mevrouw Bussemaker,

Allereerst wil ik U namens de Nederlandse Vrouwen Raad bedanken dat u ons de
mogelijkheid biedt om bij te dragen in de consultatieronde. De Nederlandse Vrouwen Raad
draagt graag haar kennis en ervaring bij op het gebied van preventie en bestrijden van
geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook in de uitvoering van dit verdrag biedt de
Nederlandse Vrouwen Raad graag aan om met U samen te werken om geweld tegen
vrouwen te voorkomen en te bestrijden, zowel nationaal als internationaal.
De ratificatie van het Verdrag door Nederland zien we als een belangrijke stap in de
preventie en het bestrijden van geweld tegen vrouwen en samen met U willen we ons
ervoor inzetten dat ook andere landen dit Verdrag ratificeren zodat het in werking kan
treden. Onze internationale contacten kunnen daarbij zeker van belang zijn.

Vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad en de 50 aangesloten vrouwenorganisaties
onderschrijven we het grote belang om geweld tegen vrouwen waaronder huiselijk geweld,
seksueel geweld, huwelijksdwang en genitale verminking te bestrijden en vooral te
voorkomen. Vanuit onze achterban van een miljoen vrouwen weten we hoe groot en
schrijnend het leed is dat hierdoor vrouwen en meisjes wordt aangedaan.

Onze reactie is algemeen samengevat en is in lijn met eerdere aandacht die is gevraagd
voor dit thema. We vragen aandacht voor de volgende punten:

1. Nadruk op preventie.
De Nederlandse Vrouwen Raad bepleit meer nadruk op preventie van geweld o.a. door
bewustwordingscampagnes en campagnes met als doel empowerment. Slachtoffers van
geweld en ook jonge mensen die getuigen zijn van geweld blijken later soms zelf dader te
worden. Wij willen dat deze geweldspiraal wordt doorbroken. In H3 van de concept
goedkeuringswet schrijft U dat bij bewustwordingscampagnes samengewerkt moet worden
met verschillende organisaties. De Nederlandse Vrouwen Raad wil graag samenwerken en
haar deskundigheid en ervaring, opgedaan in de campagne “Doorbreek huiselijk geweld,
praat erover” hiervoor inzetten. We pleiten voor een structurele betrokkenheid van de
Nederlandse Vrouwen Raad in de ontwikkeling en uitvoering van beleid met name waar het
gaat om preventie en om empowerment van vrouwen. Empowerment van vrouwen kan, via
de aangesloten vrouwenorganisaties, breed worden bevorderd om te voorkomen dat
vrouwen die in een afhankelijkheidssituatie zitten, slachtoffer worden van gender
gerelateerd geweld. Inzetten op preventie bespaart op termijn kosten voor melding, opvang
en vaak langdurige hulpverlening eenvoudig doordat het geweld niet plaats vindt. Het
bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen is een belangrijk element in
empowerment en dus in preventie. U noemt terecht de goede resultaten van het pilot project
de Nieuwe Toekomst, gericht op empowerment van slachtoffers. We zullen de uitrol van dit
project samen met de Federatie Opvang realiseren zodra de toekenning van middelen er is.

De NVR ondersteunt het voorstel van de Federatie Opvang om een gratis telefonisch nummer
voor hulp voor (vrouwelijke) slachtoffers en direct betrokkenen in te stellen, zo nodig
anoniem, ter versterking van preventieve aanpak.

2. Integrale aanpak.
De Nederlandse Vrouwen Raad bepleit een kabinetsbrede en structurele aanpak.
De genderspecifieke oorzaken van geweld tegen vrouwen en meisjes liggen op het terrein
van meerdere ministeries. Niet alleen de rijksoverheid voert hierop beleid, ook de lokale
overheden hebben in de decentralisatie een rol gekregen in de aanpak van huiselijk geweld
en opvang van slachtoffers. In het beleid worden huiselijk geweld en kindermishandeling als
één onderwerp gezien bijvoorbeeld bij de vorming van de AMHK’s. Het risico bestaat dat er
in het gemeentelijk beleid te weinig specifieke aandacht zal zijn voor de positie van vrouwen
en de dynamiek van partnergeweld.
De Nederlandse Vrouwen Raad benadrukt het belang van genderspecifiek beleid op alle
niveaus (landelijk, regionaal, lokaal).

Het gaat bij huiselijk geweld om situaties van kwetsbaarheid van vrouwen (en kinderen) en
aandacht voor herstel, empowerment en het bevorderen van economische zelfstandigheid.

De Nederlandse Vrouwen Raad wil zowel op het gebied van preventie als op het gebied van
empowerment in het kader van herstel graag een structurele samenwerking met de
ministeries en de gemeenten. Ook werken we samen met diverse Ngo’s die actief zijn vooral
op het gebied van preventie van geweld.
Want voorkomen dat vrouwen slachtoffer worden, in Nederland en in alle andere landen van
de wereld: daar willen we ons met alle vrouwenorganisaties krachtig voor blijven inzetten.

Tenslotte wijzen wij erop, dat beide wetsvoorstellen niet zullen gelden voor het Caribische
deel van ons koninkrijk. Wij zijn van mening, dat ook vrouwen daar moeten kunnen leven in
een sfeer zonder huiselijk geweld en dat de inspanningen van zowel de overheid als onze
zusterorganisaties daarop gericht moeten zijn.
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