
Met de steun van

Vrouwen met een migratieachtergrond die het slachtoffer zijn 
van gendergerelateerd geweld (GBV) botsen op extra 

uitdagingen om toegang te verkrijgen tot bestaande diensten 
als gevolg van culturele, sociale en politieke belemmeringen. 

Gemeenschapsdiensten die op de beginselen van de 
mensenrechten zijn gebaseerd, helpen de toegang to 
preventie. Ze zorgen er ook voor dat de algemene 

hulpdiensten worden gegarandeerd. 

Richtlijnen voor  
gemeenschapsdiensten voor 
vrouwen en meisjes met een 
migratieachtergrond die het 
slachtoffer zijn van GBV
Door deze poster in onze lokalen te verdelen, 
verbinden wij er ons toe rekening te houden 
met volgende gemeenschapsstandaarden:

1 Aanpak gebaseerd op mensenrechten
Wij zorgen ervoor dat de mensenrechten van vrouwen met een migratieachtergrond worden gerespecteerd, beschermd en vervuld 
tijdens het volbrengen van onze diensten, met inbegrip van gendergelijkheid, non-discriminatie en waardigheid als rechthebbenden.  

 

2 Vrouwenemancipatie 
We versterken de besluitvormingscapaciteit van vrouwen met een migratieachtergrond door ervoor te zorgen dat zij hun rechten 
kunnen uitoefenen door toegang te verkrijgen tot de nodige informatie, ondersteunende diensten, bescherming en rechtsbijstand.

 

3 Cultuursensitieve professionals 
We leiden onze medewerkers (m/v/x) op in het cultuursensitief werken, en zorgen ervoor dat de communicatie- en 
sensibiliseringstools ter ondersteuning van vrouwen met een migratieachtergrond cultuursensitief, participatief en 
onbevooroordeeld zijn. 

 

4 Co-bemiddelaars 
We werken met contactpersonen van migratiegemeenschappen die zijn opgeleid en goed geïnformeerd zijn over de 
ervaringen van vrouwen met een migratieachtergrond met GBV en die bewustmakings- en preventieactiviteiten 
aanbieden die zijn aangepast aan de culturele maatstaven. 

 

5 Betrokkenheid bij de gemeenschap en bewustwording
We voeren actief overleg met belangrijke groepen en leden van de gemeenschappen en bouwen aan partnerschappen om 
te zorgen voor een geïntegreerde aanpak van de dienstverlening. We willen op deze manier inclusie garanderen en een 
grotere betrokkenheid creëren. 

 

6 Taalondersteuning
We bieden tolkdiensten aan vrouwen met een migratieachtergrond, zodat zij met vertrouwen toegang kunnen krijgen tot 
onze diensten in de talen die zij begrijpen. Dit gebeurt ook aan de hand van meertalige video’s, posters, enz.

 

7 Verwijzing naar gepaste organisaties 
We werken actief samen met lokale netwerken en partners 
zoals gemeenschapsorganisaties en openbare diensten 
om alomvattende ondersteuning en passende 
begeleiding aan te bieden en om tegemoet te komen 
aan de behoeften van vrouwen met een 
migratieachtergrond. 

Deze standaarden werden ontwikkeld in het kader van het Europese ACCESS-project, gecoördineerd door GAMS België, in samenwerking met FORWARD UK en Médicos 
del Mundo. ACCESS heeft tot doel de toegang tot preventie, bescherming en ondersteuning te vergemakkelijken voor vrouwen met een migratieachtergrond in Europa die 

geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld. Het acroniem ACCESS verwijst naar «Appropriate Community-Based Care en Empowering Support Services». 

Voor meer informatie: www.we-access.eu 


