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Aandachtspunt: genderneutraliteit – gendergerelateerd geweld –
geweld tegen vrouwen
GREVIO: België moet ‘gendergerelateerd geweld tegen vrouwen’ op de agenda zetten
GREVIO is het onafhankelijke orgaan van experten dat moet toezien op de uitvoering van
het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld door de staten die partij zijn bij dit Verdrag.
België heeft op 15 februari 2019 zijn eerste staatsrapport (FR) officieel ingediend bij de Raad
van Europa. Ook een reeks andere landen hebben dit al gedaan.
GREVIO publiceerde hierover een Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline
evaluation reports op 10 mei 2021.
Artikel 3 van het Verdrag definieert onder andere volgende begrippen: geweld tegen
vrouwen, huiselijk geweld, gender, gendergerelateerd geweld tegen vrouwen. Artikel 2
bepaalt dat de landen bijzondere aandacht moeten schenken aan vrouwen die het
slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld.
Uit het tussentijds rapport van GREVIO blijkt dat de landen op verschillende manieren
omgaan met de opgesomde begrippen.
GREVIO uit kritiek op de genderneutrale benadering van wettelijke bepalingen en/of
beleidsdocumenten waarin huiselijk geweld wordt aangepakt in Albanië, Denemarken,
Finland, Monaco, Malta, Montenegro, Nederland en Servië. In Albanië is de aanpak van
huiselijk geweld op beleidsniveau sterk verankerd in een genderperspectief, maar dat is
minder het geval op wetgevingsniveau, waar het misdrijf van huiselijk geweld wordt
ingedeeld bij de strafbare feiten "tegen kinderen, huwelijk en gezin", waarbij voorbij wordt
gegaan aan de op mensenrechten gebaseerde en gendergerelateerde aanpak van het
Verdrag.

Het actieplan van Finland bevat geen definities van huiselijk geweld of enige andere vorm
van geweld tegen vrouwen en formuleert de te nemen maatregelen op een genderneutrale
manier.
Het begrip geweld tegen vrouwen is in veel landen niet of slecht gedefinieerd. Dat geldt voor
België, Malta en Montenegro. Deze landen geven de voorkeur aan de term
"gendergerelateerd geweld", waarbij geen onderscheid wordt gemaakt met
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen. GREVIO merkt op dat de overheden in België en
Malta het begrip "gendergerelateerd geweld" gebruiken in plaats van het begrip "geweld
tegen vrouwen", in een poging om ook mannen en jongens, alsook LGBTQ+-personen, te
omvatten, uit vrees dat een andere aanpak discriminerend zou zijn.
In haar basisevaluatieverslag over België heeft GREVIO er in dit verband op gewezen dat zij
weliswaar waardering heeft voor de bereidheid van de autoriteiten om een beleid ter
bestrijding van gendergerelateerd geweld te voeren, dat rekening houdt met alle slachtoffers
zonder discriminatie, maar dat het beleid en de maatregelen apart moeten worden gericht op
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen dreigt anders onzichtbaar
te worden en onvoldoende te worden aangepakt. GREVIO stelt ook dat een dergelijke
aanpak voorbijgaat aan de specifieke ervaringen van vrouwen, waardoor hun doeltreffende
bescherming wordt belemmerd.
In Denemarken en Finland zijn er, in overeenstemming met de genderneutrale aanpak in
deze landen, geen definities van geweld tegen vrouwen of gendergerelateerd geweld in hun
wetgeving of beleid. GREVIO benadrukt dat om geweld tegen vrouwen doeltreffend aan te
pakken, zowel in het beleid als in de wetgeving moet worden erkend dat geweld tegen
vrouwen een schending van de mensenrechten en een vorm van discriminatie van vrouwen
is.

