Geweld tegen vrouwen
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Wereldwijd schat men dat meer dan 60 miljoen vrouwen, niet zouden bestaan, vanwege de
prenatale selectie en moord op vrouwelijke baby’s.
Elke minuut sterft er in de wereld een vrouw als gevolg van complicaties tijdens haar
zwangerschap of haar bevalling bij gebrek aan de nodige zorgen.
Wereldwijd is 1 vrouw op 3 slachtoffer van geweld, misbruik, verkrachting of van een
andere vorm van mishandeling.
In Zuid-Afrika, in vele landen van Zwart Afrika evenals in Zuid-Amerika, in Azië of in het
Midden-Oosten worden lesbiennes verkracht en gedood. Kortom, in alle ultra-patriarchale
gebieden of in dictaturen.
Volgens het WHO (Word Health Organization), zijn 70 % van de vrouwen slachtoffer van
doodslag of werden zij gedood door hun partner of ex-partner.
Geweld en verkrachting vormen voor vrouwen tussen 14 en 44 een groter risico dan kanker,
auto-ongelukken, oorlog of malaria..
Voor miljoenen vrouwen zijn het bekenden in wie zij vertrouwen stellen, die hen zouden
misbruiken: vriend, metgezel maar ook werkgever, collega …Het geweld tussen partners neemt
verschillende vormen aan:
Verbaal geweld (scheldwoorden, beledigingen)
Psychologisch geweld (controle van het sociale- en het familiale leven, controle van vrienden,
intimidaties, bedreigingen) tot
Economisch geweld (verduistering of diefstal van goederen en overbrengen van de eigen
schulden),
Fysiek geweld (slagen, beten, verstikking, opsluiting of weigering van toegang
wapengebruik), en uiteindelijk,
Seksueel geweld (vernederende voorstellen of gedwongen seksuele haandelingen,
verkrachtingen).
In Europa treft dit geweld, in de loop van haar leven , 1 op 2 vrouwen; 1 op 4 zal lijden
onder echtelijk geweld en 1 op 10 onder verkrachtingen.).
België is 6de/50 op de lijst van de UNO i.v.m. seksueel geweld (de meeste verkrachtingen
per 100.000 inwoners: 26ste achter Lesotho – Trinidad – Tobago – Zweden. Egypte en Syrië
sluiten de rij.
In Frankrijk sterft er om de twee dagen een vrouw door echtelijk geweld.
Volgens UNO Vrouwen: Eén land op twee veroordeelt echtelijk geweld niet. Evenveel landen
hebben “CEDAW”niet bekrachtigd
( The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women )

Men bevindt zich daar tegenover één van de meest flagrante schendingen van de mensenrechten, een universeel drama,
een structurele onrechtvaardigheid, namelijk dat de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, in stand
gehouden zijn doorheen de geschiedenis door culturele, religieuze, politieke, economische opvoedkundige elementen….

