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DEFINIERING

Definities van « geweld » en « gender »

> Geweld:
– gebruik van lichamelijke of psychologische “macht” met 

als doel dwang uit te oefenen, te domineren, schade te 
berokkenen of de dood te veroorzaken.

> Gender:
– sociale en culturele constructie die voor de verschillende 

geslachten andere rollen en gedragingen voorschrijft en 
als gepast beschouwt

– afhankelijk van plaats en tijd.
– Sexe (biologische verschillen) >< Gender (sociale 

constructie)
meisjes zijn « lief », « mooi » ; « het zwakke geslacht »
« jongens zijn sterk; jongens wenen niet »
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Gendergerelateerd geweld of seksespecifiek geweld

> geweld dat specifiek gericht is tegen vrouwen of mannen, net 
doordat ze tot een bepaald geslacht behoren en een bepaalde 
rol toegeschreven krijgen.

> Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van dit soort geweld 
(patriarchale samenleving, dominante sociale rol van de man)

> einddoel: de onevenwichtige machtsverdeling in stand 
houden en de ander in de voorgeschreven rol houden door 
controle uit te oefenen

> structureel probleem, eerder dan een probleem van 
individueel gedrag

Sexuele aggressie, verkrachting, 
partnergeweld, ongewenste intimiteiten, 
sexuele en morele aanranding, incest, genitale
verminking, controle op maagdelijkheid, 
gedwongen huwelijken, sexuele uitbuiting, 
prostitutie, pornografische uitbuiting, 
uitgaansverbod, verbod op buitenshuis-
werken, ontnemen van geld en 
identiteitspapieren, enz.
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Classificatie volgens type van geweld

> Fysiek geweld : meest zichbare vorm: slagen en 
verwondingen, breuken enz.

> Psychologisch geweld, verbaal of non-verbaal: kleineren, 
vernederen, verbale aggressie, scènes van jaloezie, 
bedreigingen, controleren van handel- en wandel, pogingen
om persoon af te zonderen van familie, kennissen en 
vrienden, gaande tot opsluiting-in-huis, enz.

> Sexueel geweld : verkrachting, aanranding, kindhuwelijk, 
gedwongen huwelijk, sexuele verminking

> Sociaal geweld : juridisch, cultureel, ruimtelijk (bvb bepaalde
delen van de publieke ruimte), andere.

> Economisch geweld : ontzeggen van middelen of van bezit, 
controle over of ontnemen van eigen inkomsten.
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Classificatie op basis van plaats (CEDAW, Beijing)
> Binnen de familie:

– partnergeweld
– tradities: vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken, 

geweld gelieerd aan familie-eer (eerwraak)

> Binnen de gemeenschap
– Moord of vrouwen of meisjes
– Sexueel geweld buiten het huwelijk
– Sexuele intimidatie en geweld op de werkplaats, op school of op de 

sportclub
– vrouwenhandel

> Op staatsniveau
– Geweld tegenover gedetineerden
– Gedwongen sterilisatie
– Geweld tgo vrouwen in tijden van oorlog
– Juridisch geweld

OMVANG VAN HET 
PROBLEEM
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Gendergeweld kent geen grenzen 

Partnergeweld
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Mariage d’enfants
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GEVOLGEN

Impact sur la santé
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Incidences sociales

> Beperking van de mogelijkheden om actief deel te 
nemen aan het sociale en economische leven van 
hun gemeenschap

> Ontzegging van toegang tot (maatschappelijke) 
voorzieningen en burgerschap

> Kinderen die getuige zijn van geweld:
– gezondheidsproblemen, 
– drop-outs van onderwijs, lage scholingsgraad
– verderzetting van geweld binnen eigen levensloop

Economische kost

> juridische kosten;
> extra uitgaven aan gezondheidszorg ;
> inkomensverlies door periodes van 

arbeidsongeschiktheid ;
> in termen van gemiste schoolkansen
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Besluit

> Geweld tegenover vrouwen
is niet alleen een probleem
van het individu, maar heeft
ook een duidelijk en 
belangrijk publiek, politiek en 
economisch karakter

> Zou een nummer 1 prioriteit 
moeten zijn van de 
staat/staten >< onvoldoende 
aandacht en middelen in 
verhouding tot het belang

Doelstellingen van het colloquium:

> Herkennen van de traumatische herinnering.
> Voorstellen van begeleidingspistes voor 

vrouwelijke asielzoekers, slachtoffer van 
gendergeweld (met nadruk op vrouwelijke genitale 
verminking en sexueel geweld).

> Verlenen van bijstand aan geestelijke gezondheid in 
de asielprocedures op basis van gendergeweld.

> Aanreiken van concrete pistes voor de verbetering 
van bijstand aan geestelijke gezondheid tijdens het 
asieltraject.


