Motie Stop geweld tegen vrouwen en meisjes
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in vergadering bijeen op 10 december 2020 ten tijde
van de raadsvergadering, gelet op artikel 35 van het Reglement van orde.
Constaterende dat:
- Bijna de helft, bijna 50% van alle vrouwen in Nederland in haar leven lichamelijk, seksueel
en/of psychisch geweld ervaart. (Bron: Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis);
- In Nederland elke 10 dagen een vrouw wordt vermoord door een familielid, (ex-)vriend of
(ex-)man. (Bron: CBS);
- De "genderneutrale aanpak" van huiselijk geweld in Nederland zou kunnen bijdragen aan
méér huiselijk geweld (Bron: Raad van Europa - GREVIO*);
- De overgrote meerderheid van vrouwen die met geweld te maken krijgt hiervan geen
aangifte of melding doet, waardoor velen van hen dus nooit hulp krijgen;
- Het Verwey-Jonker Instituut** in haar rapportage ‘Complexe problemen vragen
onorthodoxe oplossingen’ juni 2020 concludeert dat de gemeente en gemeenteraad, elk
vanuit hun eigen taak en bevoegdheid, aan zet is om de voorwaarden te scheppen voor een
daadwerkelijke verbetering.
Overwegende dat:
- Geweld tegen vrouwen geen privéprobleem of vrouwenprobleem is, maar een
mensenrechtenprobleem en een groot maatschappelijk probleem. Ook in Krimpen aan den
IJssel;
- Om de uit het Verdrag van Istanbul*** volgende verplichtingen na te komen en geweld
tegen vrouwen te bestrijden is het van belang is dat onze gemeente meer aandacht vraagt
voor genderperspectief om bewustwording te vergroten van gendergerelateerd geweld;
- De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel hiervoor zijn verantwoordelijkheid dient te
nemen en Krimpen aan den IJssel uitgesproken medestander wil zijn in de strijd voor
vrouwenrechten en tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.
Spreekt uit dat:
- De aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes een prioriteit is van de gemeenteraad van
Krimpen aan den IJssel.
Verzoekt het college:
- Aan te sluiten bij lopende landelijke/regionale initiatieven en regelmatig op diverse wijze
aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes;
- Dit thema uit te lichten in een themabijeenkomst voor inwoners met inbreng van
professionals van bv KrimpenWijzer, Krimpens Sociaal Team en ketenpartners.
En gaat over tot de orde van de dag,
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Aanvullende informatie:
*de GREVIO-commissie publiceerde in januari 2020 haar evaluatierapport over het

Nederlands beleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen. GREVIO is het orgaan van de
Raad van Europa dat toeziet op de implementatie van het Verdrag van Istanbul. Hierin staan
diverse maatregelen die volgens het Verdrag nodig zijn om geweld tegen vrouwen tegen te
gaan. zie ook https://rm.coe.int/grevio-report-on-netherlands/1680997253
GREVIO is positief maar heeft ook kritiek:
De genderneutrale insteek van het Nederlandse beleid gaat geheel voorbij aan de gendercomponent
van huiselijk geweld en de noodzaak van het verzamelen van naar gender uitgesplitste data over
geweld omdat vrouwen als groep kwetsbaarder zijn. Het rapport waarschuwt dat professionals door
een genderneutrale aanpak geen gendersensitieve interventies gebruiken. Dit kan ten koste gaan van
adequate bescherming en support van slachtoffers. En het leidt tot een vergroot risico voor
slachtoffers om opnieuw slachtoffer te worden. GREVIO erkent de Nederlandse poging tot het
blootleggen van de overlap tussen verschillende soorten geweld achter de voordeur – seksueel
geweld, kindermishandeling, partnergeweld en andere vormen van huiselijk geweld – maar
waarschuwt dat ook hier een sterker genderperspectief nodig is. Zo wijst de Commissie bijvoorbeeld
op de gendercomponent van intergenerationele overdracht van geweld.

**Het Verwey-Jonker Instituut is gespecialiseerd in onderzoek naar huiselijk geweld en heeft van de
gemeenteraad van Rotterdam de opdracht gekregen voor het uitvoeren van dit onderzoek naar
aanleiding van de in Rotterdam raadsbreed aangenomen motie “Onderzoek ketenaanpak huiselijk
geweld”.
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/complexe-problemen-vragen-onorthodoxe-oplossingenrotterdamse-aanpak-huiselijk-geweld/
***https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/2016-12-vng-factsheet-verdr-istanbul-v4.pdf
https://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld-tegen-vrouwen/kritiek-op-genderneutraal-beleidgeweld-tegen-vrouwen/
https://www.coe.int/en/web/portal/-/violence-against-women-and-domestic-violence-in-thenetherlands-a-stronger-gender-perspective-is-needed

