Den Haag, 18 juni 2021

Dringende oproep aan Tweede Kamer om Verdrag van Istanbul na te leven
Omdat de (hulpverlenings-)instanties onvoldoende samenwerken krijgen vrouwen die
(partner-)geweld ervaren niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Onvoldoende
afstemming tussen de instanties verergert het leed en de pijn van deze vrouwen. Daarom is
een Nationale Coördinatie noodzakelijk.
De NVR lanceert daarom een online petitie met als doel: de benoeming van een nationale
coördinatie die bij de uitvoering van de Istanbul Conventie een integrale aanpak en een
mensenrechtenperspectief hanteert. Een aanpak die ertoe leidt dat alle vormen van geweld
tegen vrouwen en meisjes effectief en efficiënt doet stoppen. Op dit moment kent Nederland
geen nationale coördinatie - hoewel dit volgens het Verdrag van Istanbul een wettelijk
vereiste is.

1. De Istanbul Conventie is een mensenrechtenverdrag. Slachtoffers staan daarin
centraal.
Geweld tegen vrouwen en meisjes is een inbreuk op verschillende mensenrechten,
o.a. het recht op gezondheid, levensvrijheid, recht op arbeid, non-discriminatie, het
tegengaan van ongelijke machtsposities, toegang tot onderwijs en hulpbronnen.
Geweld tegen vrouwen en meisjes relateert aan mensenrechten op individueel en
maatschappelijk niveau.
2. Geweld tegen vrouwen en meisjes komt voort uit ongelijke machtsposities. Daarom is
een gendersensitieve aanpak vereist, waarbij de machtsrelaties die leidden tot het
geweld worden geanalyseerd.
In de praktijk wordt helaas nog steeds geacteerd vanuit genderneutraal beleid. Zo ligt
de voornaamste focus bij de aanpak van huiselijk geweld op het trauma van de
kinderen, terwijl de moeder als slachtoffer van geweld amper in beeld komt.
3. Om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes effectief te kunnen aanpakken
is een integrale & samenhangende aanpak vereist. Die aanpak geldt op alle niveaus:
op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Een overkoepelende, breed gedragen visie is
noodzakelijk. Hoewel er ontwikkelingen in de juiste richting lijken te zijn, blijven er
drempels voor een effectieve integrale aanpak bestaan. Dit door gebrek aan (inzet
van) kennis o.g.v. gender, gender- gerelateerd geweld en risicopatronen. Maar ook
door verschillende visies tussen instanties; en door een gebrek aan ondersteuning
voor een integrale aanpak binnen de huidige financiële kaders;
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4. Onafhankelijke dataverzameling is een voorwaarde voor de implementatie van de
Istanbul Conventie. Data dienen onafhankelijk te worden verzameld om beleid te
kunnen evalueren, analyseren en bijstellen. Registratie is essentieel: het gebrek aan
informatie betreffende patronen in huiselijk geweld of partnergeweld heeft
ingrijpende gevolgen voor de hulpverlening, de strafrechtelijke vervolging, de voogdij
etc.
5.

De Istanbul Conventie betreft de 4 P’s: Prevention, Protection, Prosecution, Policy. De
aandacht voor preventie is opvallend afwezig in het Nederlands beleid. Het
voorkomen van geweld levert winst op voor de samenleving.

Hoe kwam dit 5 punten plan tot stand?
Het vijf puntenplan is gemaakt op basis van de besloten High Level Expert Meeting onder
leiding van Christine Nanlohy, voorzitter van de Molukse Vrouwen Raad. Met keynote
speakers: Aleid van den Brink, afgevaardigde namens Nederland in de GREVIO-commissie
van de Raad van Europa, voormalig directeur Blijf Groep ; Essa Reijmers, expert Geweld tegen
Vrouwen, beleidsadviseur onderzoek Valente; Ineke Boerefijn, coördinerend beleidsadviseur
College Rechten van de Mens; Barbara Oomen, hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten
Universiteit Utrecht; Hameeda Lakho, expert en inhoudsdeskundige Huiselijk Geweld, en
Nathalie van Waterschoot, senior rechter Rechtbank Amsterdam.
De 5 puntenplan voor Nationale Coördinatie werd bij de lancering op 9 juni door Nenita La
Rose, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad overhandigd aan
•

Corinne Dettmeijer, voormalig Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen
Kinderen. En sinds 2020 onafhankelijk lid van de CEDAW-commissie.

•

D66 Europarlementariër Samira Rafaela, die zich inzet voor de Istanbul Conventie.

•

Senator Bob van Pareren van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer

•

Eva van Esch, Tweede Kamerlid, Partij voor de Dieren

•

Hatte van der Woude, Tweede Kamerlid, VVD

De landelijke koepelorganisatie de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) zet zich met de
European Women's Lobby (EWL) in voor de implementatie en naleving van de Istanbul
Conventie, een belangrijk mensenrechtenverdrag om alle vormen van geweld tegen vrouwen
en meisjes, te stoppen.

Nederlandse Vrouwenraad NVR, Alexanderveld 5, 2585 AN Den Haag| T+31(0)70 3469304|E info@de-nvr.nl|, W
www.nederlandsevrouwenraad.nl

