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NOG 117 JAAR tot gendergelijkheid.   
8 makkelijke manieren om dit te verstellen 	
	
Op 8 maart was het internationale vrouwendag. We hebben veel te vieren, maar bijna overal is de 
vooruitgang vertraagd. In 2014 voorspelde het World Economic Forum dat we tegen 2095 wereldwijde 
gendergelijkheid zouden bereiken. Een jaar later berekenden ze opnieuw en kwamen ze uit bij… 2133. 
Nog 117 jaar wachten dus vooraleer mannen en vrouwen gelijkwaardige burgers zijn. Maar niet als het 
van ons afhangt. 	
	
Dus hoe vieren we Internationale Vrouwendag 2016? Door dit jaar gender op onze agenda te zetten. 
Niet alleen op 8 maart, maar ook daarna. Hoe kan je dit doen? Het vrouwenrechtenteam van Amnesty 
International Vlaanderen geeft 8 tips:	
	

1. Reageer tegen schendingen van de mensenrechten van vrouwen overal ter wereld. 
	

2. Geloof in jezelf en grijp kansen. En word mentor van meisjes en vrouwen rondom jou.  
	

3. Reageer tegen bewuste en onbewuste vooroordelen. Bij jezelf en bij anderen.  
	

4. Gebruik de hashtag #PledgeForParity op sociale media. Niet alleen op 8 maart, maar doorheen 
het hele jaar. 

	
5. Steun vrouwen in leiderschap, of met ambities voor leiderschap. En ontwikkel je eigen 

leiderschapsvaardigheden.  
	

6. Sta paraat voor vrouwen wanneer ze dit het hardste nodig hebben. Door een kaartje naar 
onderwijzeres Laísa Santos te schrijven bijvoorbeeld. Zij is actievoerder tegen illegale 
houtkap in het Amazonegebied en mama van 8 kinderen. Maar ze wordt met de dood 
bedreigd. Help haar nu.   

	
7.  Omarm de diversiteit en de rijkdom van de wereldwijde vrouwenbeweging.  

	
8. Vervoeg het Vrouwenteam van Amnesty International Vlaanderen door een mail te sturen 

naar vrouwenrechten@aivl.be. Of sluit je aan bij een lokale groep.  
	
Wat doet u dit jaar om gender op de agenda te zetten? Laat het hier weten! 	

HET VERZAMELEN VAN DATA: HULPMIDDEL OM 
GEWELD TEGEN VROUWEN TE BEËINDIGEN  

	
Geweld tegen vrouwen is niet enkel een nationaal probleem maar ook een die over de grenzen heen 
gaat, transnationaal. Op Europees niveau wist men hoeveel vrouwen er sterven in elke lidstaat maar er 
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waren geen data beschikbaar die kon aantonen hoeveel vrouwen er stierven ten gevolge van 
gendergerelateerd geweld en meer bepaald welk type geweld  (huiselijk geweld, verkrachting).  	
	
Om geweld tegen vrouwen te verminderen of te beëindigen, moeten we eerst de omvang van het 
fenomeen begrijpen. Volgens het Europese instituut voor gendergelijkheid (EIGE) zijn kwalitatieve 
gegevens daarin een noodzakelijk goed. Daarom is het EIGE sinds 2014 bezig om resultaten te 
publiceren van hun studie die overheidsdata in kaart probeert te brengen op basis van gegevens van de 
28 EU-lidstaten met betrekking tot gendergerelateerd geweld. Deze studie verdeelt het geweld in vijf 
categorieën, nl. alle soorten seksueel geweld binnen een intieme relatie, seksueel geweld daarbuiten met 
name verkrachting, seksuele aanranding, seksuele aantijgingen en stalking.  Daarnaast worden er vijf 
sectoren onder de loep genomen: politie, justitie, volksgezondheid, sociale diensten en ‘andere’ 
(overheidsdiensten of onafhankelijke instituten). 	
	
In eerste instantie toonde hun studie aan dat de beschikbare gegevens van de lidstaten niet worden 
verzameld voor statistische doeleinden maar eerder dienen als intern hulpmiddel voor instituten en 
instanties om toezicht te houden op hun eigen activiteiten. Deze gegevens kunnen niet meteen de 
draagwijdte berekenen van gendergerelateerd geweld omdat nog te veel incidenten niet worden 
gerapporteerd. Ten tweede heeft de meerderheid van de data enkel betrekking op 3 van de 5 categorieën 
van geweld, nl. huiselijk partnergeweld, verkrachting en seksuele aanranding. Ten derde wordt er maar 
in de helft van de lidstaten de leeftijd, het geslacht van het slachtoffer en van de dader als ook de relatie 
tussen beiden opgenomen in databases van politiediensten, wat te weinig is. Ten slotte wordt er een 
kloof gecreëerd door de bestaande substantiële verschillen in juridische definities van verschillende 
types van gendergerelateerd geweld. Deze punten maken het moeilijk om de verschillende types te 
onderscheiden en vergelijkingen te maken over de lidstaten heen.  	
	
Daarom heeft nu EIGE twaalf goede praktijken geïdentificeerd van tien EU-lidstaten met betrekking tot 
methodieken voor het verzamelen van gegevens. Ze heeft deze onderverdeeld in drie categorieën: 	

- Politie en strafrecht; 
- Gezondheid en sociale diensten; 
- Vrouwelijke genitale verminking. 

De bestaande gegevens en informatie werden gelanceerd op de nieuwe database ‘Gender Statistics 
Database’. 	
	
In het kader van ons nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld, 
lijkt het ons nuttig dat de Belgische overheid eens een kijkje neemt naar deze goede praktijken. Het NAP 
heeft onder andere tot doel om kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verzamelen en dit over 
verschillende werkgroepen en instanties heen.	
	
---	
Bronnen: 	

- EIGE, ‘how can improved data collection help end violence against women?’, 
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/how-can-improved-data-collection-help-end-
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violence-against-
women?utm_source=newsletter18&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

- EIGE, ‘mapping the current status and potential of administrative data sources on gender-
based violence in the EU’, http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-
based-violence/mapping-current-status-and-potential-administrative-data-sources-gender-
based-violence-eu 

- Persdossier Nationaal Actieplan Ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 
2015-2019.  
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TUNESIE: SLACHTOFFERS SEKSUEEL EN 
GENDERGERELATEERD GEWELD IN DE KOU 
	
ACTIETERMIJN: 	
01/03/2016 TOT 30/04/2016	
	
	

 
Protest tijdens Internationale Vrouwendag 8 maart, Tunis. 	
	
Stel je voor: je hebt een verkrachting overleefd. En dan wordt je geconfronteerd met een falende 
wetgeving, elke keer opnieuw.	
	
In Tunesië ben je als slachtoffer van seksueel geweld vaak de schuldige. Je kan nergens terecht voor 
bescherming of ondersteuning. Je staat in de kou. De schendingen zijn hallucinant. Tienermeisjes 
worden gedwongen om te trouwen met hun verkrachter, verkrachting binnen het huwelijk bestaat 
volgens de wet niet, holebi’s worden aangevallen omwille van hun geaardheid. Ze lijken eerder 
crimineel dan slachtoffer te zijn.	
	
Gerechtigheid lijkt niet te bestaan voor deze slachtoffers. Volgens de overheid moeten ze er ‘maar mee 
leren omgaan’. Hoog tijd dat de Tunesische autoriteiten seksueel en gendergerelateerd geweld bovenaan 
de agenda plaatst.	
	
Schrijf voor 1 mei een beleefde brief naar de Tunesische autoriteiten en vraag dat de slachtoffers 
van seksueel en gendergerelateerd geweld eindelijk gerechtigheid krijgen.	
	
DOWNLOAD DE VOORBEELDBRIEF	
	

STUUR EEN OPROEP NAAR: 	

Prime Minister Habib Essid 
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Cabinet du Premier Ministre 
1008 Tunis 
La Kasbah 
TUNISIA 
	
E: prm@ministeres.tn	

STUUR EEN KOPIE NAAR: 	

Ambassade Tunesië 
Ambassadeur Tahar Cherif 
Tervurenlaan 278 
1150 Sint-Pieters-Woluwe	
E: amb.detunisie@brutele.be	
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FILMBESPREKING “SUFFRAGETTE” & 
VROUWENKIESRECHT 
	
Vrijdag 4 maart. Welgeteld vier dagen 
voor de Internationale Vrouwendag 
organiseerde Soroptimist België een 
filmavond. Naar aanleiding van deze 
dag werd over heel het land eenzelfde 
film getoond: ‘Suffragette’. De zaal in 
Antwerpen was goed gevuld maar laten 
we eerlijk zijn, de hoeveelheid 
mannen/vrouwen was niet echt gelijk 
verdeeld. Maar goed, iedereen die er 
was, voelde enige vorm van 
strijdlustigheid. 	
	
‘Suffragette’ betekent letterlijk een 
vrouw die strijdt voor de vrouwenrechten, met name voor het vrouwenkiesrecht en vertelt waar 
de film over gaat. Aan het begin van de 20ste eeuw streden talloze Britse vrouwen voor hun 
rechten. Deze “Suffragettes” waren geen hoogopgeleide vrouwen, maar nog jonge meisjes die 
hard moeten werken voor een zeer lage verloning.  Maud – het hoofdpersonage – zet haar eigen 
leven , haar gezin en haar werk op het spel  om te vechten voor de vrouwenrechten. De film 
eindigt tragisch wanneer één van de “Suffragettes” omkomt tijdens een protestactie. Maar dit 
betekende zeker niet het einde van de beweging. Want mede door de strijdvaardigheid en het 
doorzettingsvermogen van de Suffragettes kregen Britse vrouwen eindelijk in 1928 hetzelfde 
kiesrecht als mannen. 	
	
In België kregen vrouwen pas vanaf 1948 het recht om te stemmen, wat eigenlijk vrij laat is in 
vergelijking met andere Europese landen. Wat ik opvallend vond, was dat het algemeen 
vrouwenkiesrecht in Zwitserland pas in 1991 werd opgenomen in de wet.  Dat is één jaar na 
Jemen en zo’n drie jaar na Swaziland.  Minder dan een jaar geleden kregen vrouwen in het 
Islamitisch Koninkrijk Saoedi Arabië ook het recht om te stemmen en zich verkiesbaar te 
stellen. We leven in de 21ste eeuw en nog steeds worden wereldwijd vrouwen en mannen niet 
als gelijkwaardige burgers gezien.	
	
Ook een land als Iran kent een nogal woelige geschiedenis als het om vrouwenkiesrecht gaat. 
In 1963 kregen vrouwen de toelating om te stemmen en mochten ze ook zichzelf verkiesbaar 
stellen in het parlement. Maar onder invloed van de revolutie in 1979 gaf Ayatollah Ruhollah 
Khomeini prioriteit aan Islamitische tradities en werden westerse invloeden volledig 
verbannen. Opnieuw werden vrouwen uit de politieke kringen verdreven. Nu, meer dan vijftig 
jaar later, wonnen de hervormingsgezinden niet alleen binnen het parlement maar hadden ze 
ook de meerderheid in de Raad van Experts. President Hassan Rouhani en zijn medestanders 
waren voor de uitbreiding van de individuele vrijheden en neigden meer naar het westen toe. 
Op dit moment zijn 20 zetels binnen het parlement bezet door vrouwen, het grootste aantal ooit. 
Het is schokkend dat in de 21ste eeuw vrouwen en mannen nog steeds niet overal als 
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gelijkwaardige burgers worden aanzien. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Maar stilaan 
gaat het de juiste richting uit. 	
	
 

Focus op vrouwen: doe mee! 
	
Ben jij geïnteresseerd om in je vrije tijd bezig te zijn met vrouwenrechten? Of werk/studeer jij rond 
vrouwenrechten en wil je jouw kennis eens delen met andere geïnteresseerden? Ben jij reeds een 
Amnesty-vrijwilliger en wil je spoedacties over vrouwenrechten ontvangen?	
Of heb je nog andere opmerkingen of vragen?  Stuur gerust een mailtje naar vrouwenrechten@aivl.be 
en we kijken eens wat we samen kunnen bereiken.	
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Evenementenkalender/tips	
	
Doen: 	

● Lezing met Lieve Blancquaert ‘Ik wil het verhaal vertellen van vrouwen in oorlog’. Op 
30 april 2016 geeft fotografe Lieve Blancquaert, één van de ambassadrices van ‘De ZIJkant van 
de oorlog’, een exclusieve lezing over meisjes, vrouwen en moeders die een strijd voeren in de 
oorlogen van vandaag. Meer informatie op de website: www.wo1.be, om 20.00u in het 
gemeentehuis van De Panne. 	

	
Kijken:	

● The Danish Girl : Het verhaal speelt zich af in de jaren ’20 waarin een gehuwde man 
ervoor kiest om door het leven te gaan als vrouw. De film is gebaseerd op het gelijknamige 
roman van David Evershoff (meteen ook een leestip!).	

	
Luisteren:	

● Keurslijfjes: de nieuwe podcast van Vuile Lakens. Genderkenner Anaïs Van Ertvelde 
en schrijfster Heleen Debruyne wagen zich in wel erg vochtige streken: condooms getest. Te 
beluisteren op www.vuilelakens.be.	

Lezen:	
● Evie Embrechts schreef het boek “Feminisme -  een nieuw begin”. Thema’s gerelateerd 

aan feminisme worden uitvoerig besproken: prostitutie, pornocultuur, geweld, antiracisme, 
socialisme, praatgroepen, acties en verzet. Het laatste hoofdstuk handelt over een feministische 
toekomst en hoe we dit precies moeten aanpakken. Wil je meer informatie, ga dan naar deze 
website: http://www.feminismenieuwbegin.be 	

● Het Grote Orgasme onderzoek: Charlie magazine en het Nieuwsblad komen naar buiten 
met de spectaculaire resultaten. Conclusie, er bestaat duidelijk een orgasmekloof. Wim 
Slabbinck, klinisch seksuoloog, vertelt er meer over. Nieuwsgierig, lees zijn artikel.  

	
Mode & vrouwenrechten:	

● Mode en feminisme, het lijkt misschien een gekke combinatie, maar Josefinas – een 
Portugees schoenenmerk – werkt samen met de organisatie Women for Women international. 
Dit schoenenmerk heeft beloofd om voor elke tien paar schoenen die worden verkocht, een 
vrouw in een land in oorlog te sponsoren. Geïnteresseerd? Bezoek dan zeker: 
http://josefinas.com/women-for-women 
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Redactie	
Themacoördinatieteam Vrouwenrechten  
Amnesty International Vlaanderen vzw1 
Kerkstraat 156 
2060 Antwerpen 
Tel. 03 271 16 16	
Fax 03 235 78 12 
amnesty@aivl.be 
www.aivl.be/nieuws/zoeken?land=705&thema=All	
www.facebook.com/mensenrechtenisraelpalestina	
	
Steun Amnesty International Vlaanderen! 	
Deze nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks. Inschrijven per e-mail	

	

																																																													
1	Amnesty	International	is	een	onafhankelijke	en	onpartijdige	organisatie	die	de	naleving	van	alle	mensenrechten	
nastreeft.	Zij	doet	onderzoek	en	voert	actie	tegen	ernstige	mensenrechtenschendingen.	


