
 Beleidsaanbevelingen

Deze beleidsaanbevelingen zijn het resultaat van het Vormen, Verbeteren, Verminderen Project1, gefinancierd 
door het Daphne Programma van de Europese commissie, en uitgevoerd in 2011-2012; en zij moeten worden 
geïmplementeerd in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld.

De partners van het Project Vormen, Verbeteren, Reduceren roepen de EU en lidstaten op tot:

 Een EU Jaar van geweld tegen vrouwen, met een focus op de impact op de geestelijke gezondheid
 De inclusie van het geestelijke gezondheidsperspectief bij elke toekomstige Europese campagne over 

geweld tegen vrouwen
 Een EU Jaar van geestelijke gezondheid, met tevens aandacht voor de gevolgen van huiselijk geweld op de 

geestelijke gezondheid 
 De ratificatie door de Raad van Europa van de Conventie ter preventie en bestrijding van geweld tegen 

vrouwen
 Binnen de respectievelijke gebieden van competentie en op alle relevante beleidsgebieden zorgen voor 

de ontwikkeling van strategieën die geweld tegen vrouwen aanpakken, met specifiek aandacht voor de 
impact op het vlak van de geestelijke gezondheid, door:

1. Bevorderen van vorming

	 Het bevorderen van vormingen over de link tussen huiselijk geweld en geestelijke gezondheid, en de 
Spiraal van geweld voor alle professionelen die mogelijk in contact komen met slachtoffers en hun 
kinderen (zoals politie, gezondsheids- en welzijnswerkers,  rechters, maatschappelijk werkers, scholen).

1   Het Project behandelde de linken tussen huiselijk geweld en de geestelijke gezondheid van vrouwelijke slachtoffers en hun kinderen, en ontwikkelde een vorming voor 
politieagenten, die getest werd in 6 landen uit de EU. Deze beleidsaanbevelingen, samen met het vormingsmateriaal en het handboek dat ontwikkeld werd door het project 
kunnen gedownload worden op http://www.mhe-sme.org/our-projects/current-projects/train_improve_reduce.html 

Context

45% van alle vrouwen uit de Europese Unie heeft geweld ondergaan gepleegd door mannen, terwijl naar schatting 
één vrouw op vijf blootgesteld wordt aan huiselijk geweld. Het is de meest voorkomende vorm van geweld tegen 
vrouwen, en terwijl het vrouwen treft in de loop van hun leven is het voor vrouwen die in kwetsbare omstandigheden 
leven een significant probleem.

Huiselijk geweld tegen vrouwen is een ernstig sociaal probleem dat geen onderscheid maakt op socio-economisch, 
cultureel en raciaal vlak en dat zware psychologische schade veroorzaakt. Het heeft niet alleen een impact op de 
fysieke en mentale gezondheid van de vrouwen, het draagt ook in belangrijke mate bij tot de psychische problemen 
bij hun kinderen.

Huiselijk geweld heeft overweldigende gevolgen voor de vrouwen die het meegemaakt hebben en voor de kinderen 
die er getuige van zijn, en de impact op lange termijn is diepgaander dan de onmiddellijk veroorzaakte schade. 
Onderzoek toont aan dat 25% van de vrouwen die huiselijk geweld onderging suïcide tracht te plegen, en 60% van 
deze vrouwen komt in een psychiatrische instelling terecht.
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	 Het bevorderen van vroegtijdige interventies, door vorming aan politieagenten, leerkrachten en 
dienstverleners (zoals kappers, sportorganisaties) over hoe ze slachtoffers van huiselijk geweld kunnen 
identificeren en doorverwijzen naar de gepaste hulpverleningsdiensten.

	 Verzekeren de impact van huiselijk geweld op de geestelijke gezondheid opgenomen wordt in elke 
opleiding tot gezondheids- en welzijnswerken.

	 Het opnemen van een vorming over huiselijk geweld en geestelijke gezondheid in het curriculum van de 
Politieschool.

	 Het bevorderen van vorming in scholen over de gelijkheid van vrouwen en mannen en een respectvolle 
manier van omgaan met seksualiteit.

2. Het verzekeren van doeltreffende interventies

	 Het bevorderen van vroegtijdige interventie, actief tussenkomen tijdens de eerste fase van de spiraal 
van huiselijk geweld om de negatieve impact op de geestelijk gezondheid van de betrokken vrouwen 
te voorkomen.

	 Het aanbieden van reguliere steun en supervisie aan politieagenten die te maken krijgen met situaties 
van huiselijk geweld, en ervoor zorgen dat zij zich bewust zijn van de impact dat hun werk kan hebben 
op hun eigen geestelijke gezondheid.

3. Verbeteren van inzicht verhogende activiteiten

	 Het inzicht verhogen in de gevolgen van huiselijk geweld op de geestelijke gezondheid van vrouwen 
en hun kinderen, evenals het bieden van informatie over beschikbare hulpverleningsdiensten.

	 Het identificeren van nieuwe contexten voor inzicht verhogende activiteiten, in het licht van de 
vaststelling dat de vrouwen die het grootste risico lopen op het meemaken van partnergeweld vaak 
geïsoleerd zijn en moeilijk te bereiken en dus niet bereikt worden door zulke campagnes.

	 Het ontwikkelen van specifieke inzicht verhogende activiteiten die focussen op vrouwen met speciale 
noden, inclusief vrouwen met geestelijke gezondheidsproblemen, vrouwen met beperkingen, oudere 
vrouwen, vrouwen uit landelijke regio’s en migrantenvrouwen zonder papieren en kinderen.

4. Verzekeren van financiering

	 Het zorgen voor toereikende en duurzame financiering voor diensten voor vrouwen en kinderen die 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld, inclusief het voorzien van psychologische hulpverlening binnen 
zowel de publieke sector als ngo’s.

	 Het verzekeren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van geestelijke gezondheidsdiensten voor 
alle vrouwen en kinderen slachtoffer van huiselijk geweld.

	 Het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking tussen diensten die werken rond huiselijk 
geweld en geestelijke gezondheidsdiensten.

5. Bevorderen van toekomstig onderzoek

	 Het in alle EU landen verzamelen van vergelijkbare gegevens over geweld tegen vrouwen, met 
samenvoeging van informatie over gender en leeftijd van slachtoffers en plegers, aard van de relatie, 
type van geweld, toegang tot hulpverlening en opvolging. Deze data zouden vrouwen van alle leeftijden 
moeten omvatten.

	 Het bevorderen van onderzoek dat nieuwe benaderingen identificeert ter bestijding van huiselijk 
geweld en de negatieve gevolgen op de geestelijke gezondheid van de betrokken vrouwen en kinderen.

	 Het bevorderen van onderzoek naar de prevalentie van psychologisch geweld binnen de partnerrelatie.
	 Het bevorderen van onderzoek naar de gevolgen van huiselijk geweld op opvoeding.



De partners van het Vormen, Verbeteren, Verminderen Project roepen nationale, regionale en lokale 
overheden op om maatregelen te implementeren die:

	 Hulpverleningsdiensten en programma’s voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld, betrokken 
kinderen en plegers verbeteren en veilig stellen. Dit aanbod zou volgende diensten moeten omvatten: 
opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers, inclusief opvangcentra voor vrouwen met kinderen 
en voor vrouwen zonder papieren, telefonische hulpverlening, eerstelijns hulpverlening en sociale 
zekerheidsdiensten.

	 Verzekeren van de toegankelijkheid van deze diensten op het vlak van openingsuren, kostprijs, en 
toegankelijkheid voor personen met fysieke en mentale beperkingen. Dit houdt o.a. in dat materiaal in 
verschillende vormen beschikbaar moet zijn.

	 Verzekeren van de toegankelijkheid van hulpverleningsdiensten voor vrouwen zonder papieren en 
migrantenvrouwen, ongeacht hun migratiestatus, o.a. door informatie in andere talen en personeel die 
deze talen spreekt.

	 Verzekeren van psychologische en gerechtelijke ondersteuning voor vrouwelijke slachtoffers van 
huiselijk geweld en hun kinderen.

	 Promoten van multidisciplinaire samenwerking, om effectievere hulp aan slachtoffers van huiselijk 
geweld te verzekeren.
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De Aanbevelingen zijn gepubliceerd met de steun van de Europese Commissie van 
Justitie, Vrijheid en Veiligheid-DAPHNE III PROGRAMMA 2007-2013 – ter bestrijding 
van Geweld tegen Kinderen, Jongeren en Vrouwen, en ter bescherming van slachtoffers 
en risicogroepen.


