
Geweld tegen vrouwen kost wereldwijd USD 6.3 triljoen per jaar
door Henna Guicherit

Geweld is voor heel veel vrouwen
een dagelijkse realiteit, zowel in
de private als publieke sfeer. Net

als bij een epidemie  maakt geweld
geen onderscheid en overkomt het
vrouwen van alle klassen, etnische
groepen, leeftijdscategorieën en lan-
den.  Wereldwijd wordt bijna één op
drie vrouwen in hun leven slachtoffer
van fysiek of seksueel geweld door een
huidige of ex-partner, zo blijkt uit een
rapport van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie (Global and regional estima-
tes of violence against women:preva-
lence and health effects of intimate
partner violence and non-partner sexu-
al violence. WHO, 2013). Partnerge-
weld is daarmee de meest voorkomen-
de vorm van geweld tegen vrouwen. 

     

Zo is 38procent van de vermoorde
vrouwen omgebracht door een part-
ner.  7procent van de vrouwen is dan
weer slachtoffer van seksueel geweld
door iemand anders dan de (ex-)part-
ner. De Wereldbank toonde recent aan
dat geweld tegen vrouwen hele
gemeenschappen ontwricht en een
obstakel vormt voor de economische
ontwikkeling van een land. Voorzichti-
ge schattingen tonen aan dat het bruto
nationaal product (bnp) in Brazilië en
Tanzania 1.2procent lager uitvalt als
gevolg van huiselijk geweld. In Chili
zelfs 2procent . Om nog maar niet te
spreken over de kosten voor de lange
termijn als gevolg van de psychische en
emotionele impact voor de overleven-
den van dit geweld. Des te meer een
reden om bijzondere en blijvende aan-
dacht te besteden aan de uitbanning
van alle vormen van geweld tegen

vrouwen.

Begroting een must
Daarom vraagt WRC, in de geest van de
zestien dagen van Activisme tegen
Gendergeweld (25 november - 10
december), niet alleen uw bijzondere
aandacht voor de noden en behoeften
van de slachtoffers van dit geweld maar
ook voor de kosten die met dit geweld
gepaard gaan. Wij staan er niet bij stil
hoe hoog die kunnen oplopen. Nu wij
geconfronteerd zijn met een economi-
sche crisis en over de gehele linie
gedwongen zijn drastisch te bezuini-
gen is dit het moment om te beseffen
dat aan geweld tegen vrouwen c.q.
intiem partnergeweld een duur prijs-
kaartje hangt. 
     Men staat hier doorgaans niet bij
stil. Maar, gelooft u mij, met dit prijs-
kaartje wil geen enkele regering en
zeker de minister van Financiën niet
geconfronteerd worden. Wij kunnen
ons, met of zonder economische crisis,
de kosten van op gender gebaseerd
geweld niet permitteren. Maar, zonder
zich er misschien van bewust te zijn,
heeft men in de publieke en private
sector toch te maken met gigantische

uitgaven in dit kader. WRC pleit er
daarom voor om niet alleen vanuit de
optiek van mensen-, vrouwen- en kin-
derrechten, maar ook vanuit een eco-
nomische optiek de strijd aan te gaan
tegen het geweld tegen vrouwen. Het is
niet alleen een aangelegenheid van
slachtoffers en daders. Er is een scala
aan socio-economische kosten. Door
het geweld waar slachtoffers aan bloot
staan kunnen zij zich niet volledig ont-
plooien en wordt de totale prestatie
van ons land ook negatief beïnvloed.
Intiem partnergeweld regardeert dus
de totale samenleving. De impact
strekt zich immers uit tot ver buiten de
intieme kring en drukt op ons bnp. 
     Het is nu de hoogste tijd dat wij die
impact ook gaan onderzoeken en cij-
fermatig in SRD ‘s uitdrukken. Dan zul-
len beleidsmakers niet kunnen zeggen
dat zij niet begrijpen waarom er finan-
ciën vrijgemaakt moeten worden voor
de bestrijding van het geweld tegen
vrouwen. Zij zullen ervaren dat dit geld
dubbel en dwars 
terugverdiend wordt. Zo niet, zullen de
kosten als gevolg van intiem partner-
geweld alleen maar toenemen. De
impact van dit geweld strekt zich
immers uit tot de volgende generatie.
Doorbreking van de vicieuze cirkel is
een absolute noodzaak want meisjes
die getuige zijn geweest van huiselijk
geweld, zullen op latere leeftijd kwets-
baarder daarvoor zijn, terwijl jongens
geneigd zullen zijn plegers te worden.

18 nullen
Gendergebaseerd geweld treft één op
de drie vrouwen in de wereld en is vol-
gens onderzoekers voor de Kopenha-
gen Consensus ook een serieuze econo-
mische aangelegenheid. De gerenom-
meerde economen van deze organisa-
tie, waaronder twee Nobelprijswin-
naars, hebben een wereldwijde analyse
gemaakt van de kosten van geweld.
Hun bevindingen zijn op zijn zachtst
gezegd bijzonder alarmerend en dwin-
gen tot onmiddellijke actie. Prof. Ankle
Hoeffler van de Oxford University en
James Fearon van de Stanford Universi-
ty kwamen namelijk tot de bevinding
dat geweld tegen vrouwen de wereld
jaarlijks 6.3 triljoen USdollar kost. Dit
staat gelijk aan 5.2procent van het
bruto wereldproduct. Veel meer dan de
kosten van moord, terrorisme en bur-
geroorlog. De regering van Australië
heeft, geconfronteerd met de bevindin-

gen van deze wetenschappers, de strijd
tegen huiselijk geweld direct opge-
voerd. Geweld tegen vrouwen kost dit
land jaarlijks namelijk 41.1 miljard  US
dollar oftewel 2.8 procent van het bnp.
     Indammen van geweld is makkelij-
ker gezegd dan gedaan. De vereiste
attitudeverandering komt niet van de
ene op de andere dag tot stand. Onder-
zoek heeft ook uitgewezen dat korte-
termijnprogramma’s minder effect
hebben. Boodschappen waarin het
geweld wordt veroordeeld blijken min-
der succesvol te zijn, kennelijk vanwe-
ge de angst en schaamte die ze oproe-
pen. Hoeffler en Fearon suggereren dat
het promoten van de positieve aspec-
ten van correct handelen betere vruch-
ten afwerpt. Eén op de vier jonge man-
nen in Australië dacht dat het accepta-
bel was om in dronken toestand zijn
vriendin een klap te verkopen. Als reac-
tie hierop gaf een premier een positief
signaal af door openlijk te stellen dat

het on-Australisch is om vrouwen niet
te respecteren. In Uganda is men erin
geslaagd om met een multidisciplinai-
re aanpak de niveaus van geweld in
gemeenschappen te halveren. Hierbij
waren activisten, deskundigen, lokale
overheden, culturele leiders, politie-
agenten en gezondheidswerkers
betrokken.
     Mediacampagnes hebben in Zuid-
Afrika geleid tot een verhoogd bewust-
zijn dat huiselijk geweld geen privé-
aangelegenheid is. WRC pleit ervoor
dat zo snel mogelijk een budget vrijge-
maakt wordt om deskundigen aan het
werk te zetten om de kosten van gen-
dergeweld in ons land te berekenen.
Als de bevindingen van deze economi-
sche analyse er zijn, dan ben ik ervan
overtuigd dat het voorkomen van op
gender gebaseerd geweld blijvend een
beleidsprioriteit zal zijn met een jaar-
lijks budget.-.

maandag 2 november 2015 dwt B5

WOMEN’S RIGHTS CENTRE GENDEROPTIEK JAARGANG 12 NO 8

De rubriek ‘Genderoptiek’ is één van de middelen van het Women's Rights Centre om
gendergelijkheid en gendergelijkwaardigheid te bevorderen, 

vrouwenrechten te bepleiten en alle  vormen van geweld tegen vrouwen uit te bannen.
Deze pagina komt tot stand onder auspiciën van het Women's Rights Centre (WRC).

Vormgeving: Erleyandro Karijodinomo

Redactie en samenstelling: Carla Bakboord MSc. en Drs. Henna Guicherit
wrcsur@hotmail.com

Uitrukken en optreden
door Carla Bakboord

Er zijn van die dagen dat je het
extra gehad hebt met mensen die
kinderen seksueel misbruiken. En

dat die dan ook niet eens bestraft wor-
den. Omdat zij beschermd worden
door familieleden, politieambtenaren,
dorpshoofden,vrienden, leerkrachten
of buren. Velen lappen regels aan hun
laars en laten de slachtoffers aan hun
lot over. Wat een ellende, het lijkt wel
een heftig complot tegen kinderen.
Hulpverleners stuiten op dit soort
machtsstructuren en blinde muren
waar zij niet doorheen komen. Zij
raken getraumatiseerd en gedemoti-
veerd. 
We mogen dit niet pikken.

Het wordt tijd dat het Anansi-Kinder-
Team  (A- Kinder -Team) geïnstalleerd
wordt. In Genderoptiek heb ik al eens
het idee geopperd voor het opzetten
van een dergelijke eenheid binnen de
politie, die alle bevoegdheden heeft
om direct uit te rukken en op te treden
tegen plegers van kindergeweld, waar-
onder ook seksueel misbruik. Net als
het team dat direct uitrukt bij roofover-
vallen of andere zware delicten. Geen
omwegen, geen bureaucratische romp-
slomp, maar direct optreden. 
     Dit is wat we nodig hebben om
geweld tegen kinderen te voorkomen
en te stoppen. U kent allen Anansi wel.
De bekende mythische spin uit volks-
verhalen uit West-Afrika en de Caraï-
ben. Kenmerkend voor de Anansi-ver-
halen is dat Anansi zijn tegenstanders
steeds te slim af is. Zo zal het A-Kinder -
Team zijn tegenstanders, alle plegers
van kindermisbruik, telkens weer te
slim af zijn door kordaat op te treden.
Ongeacht hun sociaal-maatschappelij-
ke en politieke positie.

     Er zijn diverse vormen van kinder-
misbruik, zoals verwaarlozing, fysiek,
geestelijk en seksueel geweld. Kinderen
zijn vanwege hun afhankelijkheid zeer
kwetsbaar voor alle vormen van
geweld. Heel veel kinderen worden
thuis als slaaf gebruikt, krijgen weinig
of niets te eten, worden door ooms,
vaders, stiefvaders, broers en huisvrien-
den seksueel misbruikt. 
     Ik sprak een paar weken geleden
met een journalist over het misbruik
van jongens. Hij dacht dat het alleen
om homoseksuele mannelijke plegers
ging. Plegers van seksueel misbruik van
kinderen zijn echter niet per definitie
hetero- of homoseksueel. Het zijn voor-
namelijk mensen die in machtsposities
verkeren en kwetsbare groepen bena-
deren om hun wellust te kunnen bot-
vieren. En ik zal u laten zien hoe kwets-
baar kinderen zijn en hoe gender een
rol speelt in de kwetsbaarheid van jon-
getjes als het gaat om seksueel mis-
bruik.

Seksueel misbruik van jongens
Velen onder u hebben vast wel eens

gehoord van gender gebaseerd geweld.
Gender verwijst in deze context naar
geweld dat gebaseerd is op de verschil-
lende rollen die jongens en meisjes
worden aangeleerd en welke normen
en waarden wij als samenleving daar-
aan hechten. Die verschillen zijn niet
neutraal. Zowel jongens als meisjes
leren dat hun partner van het tegen-
overgestelde geslacht moet zijn en dat
meisjes ondergeschikt zijn aan jongens
en mannen. Ook de waarden die man-
nen eigendomsrechten geven over
meisjes en vrouwen en de acceptatie
dat geweld een middel is om kinderen
dingen af of aan te leren, maken hen
kwetsbaar voor geweld. 
     Meisjes kunnen worden gestraft
voor het schaden van de familie eer,
voor eigenzinnigheid of zich niet te
gedragen conform hun genderrol. Zij
worden ook geïntimideerd om zo
gehoorzaamheid af te dwingen en om
als afschrikwekkend voorbeeld te die-
nen voor andere meisjes. Jongens leren
dat zij stoer moeten doen en zich voor-
al niet als een meisje of “homo” beho-
ren te gedragen. Want dergelijk gedrag

wordt afgestraft. Zij worden immers
geïntimideerd wanneer zij zich niet
conform hun mannelijke genderrol
gedragen. Hierdoor zullen zij alles
doen om niet als homo of meisje te
worden bestempeld. Jongens ervaren
het als een aantasting van hun manne-
lijkheid. Onderzoek wijst uit dat jon-
gens voortdurend met anti-homoge-
drag worden opgevoed. En dit weer-
spiegelt zich in de samenleving in het
machogedrag van jongens. Conforme-
ren zij zich niet aan dit gedrag, dan
worden zij uitgemaakt voor homo of
meisje. En dit heeft voor jongens een
negatieve gevoelswaarde. En wat heeft
dit te maken met de kwetsbaarheid
voor seksueel misbruik van jongens?

Zwijgen
In mijn gesprek met mijn collega jour-
nalist vertelde ik hem dat jongens vaak
bewust als slachtoffer worden uitgeko-
zen door mannen voor seksueel mis-
bruik. Jongens zullen immers vanwege
hun macho genderrol, niet zo snel dur-
ven te praten over hun misbruik. Ik wil
niet zeggen dat meisjes er makkelijker
over praten. Beide seksen gaan door
een hel van schaamte en schande.
Bovenop die ellende ervaren jongens
het als extra stress. Van jongens wordt
toch verwacht dat zij weerstand kun-
nen bieden? Dat seks met een man je in
een rol van een meisje of homo plaatst.
Verkrachters weten dat. Die weten dat
jongens nog eerder zullen zwijgen dan
meisjes. Verkrachters denken dat het
daarom veiliger voor hen is om jon-
gens te misbruiken. Wat ook nog ver-
warrend is voor slachtoffers van seksu-

eel misbruik, is dat het lichaam rea-
geert op die seksuele prikkels. Ook al
wil het slachtoffer niet, het lichaam
krijgt toch een orgasme. Verkrachters,
advocaten, politie, familieleden en de
samenleving gebruiken dit tegen hen.
U begrijpt dat kinderen en in dit geval
jongens bang zijn om te spreken. Want
de samenleving zegt maar vaak genoeg
dat de kinderener toch zelf van geno-
ten hebben? En voor jongens is het een
extra schande. Bovendien staan heel
veel mensen er niet bij stil dat jongens
überhaupt verkracht kunnen worden.
Vanwege hun opvattingen over het
machogedrag van jongens zien zij vaak
niet in dat ook jongens kwetsbaar zijn. 
     Mijn collega journalist die dacht dat
alle plegers van seksueel misbruik van
jongens homoseksuele mannen zijn
vergist zich. Het gaat om voornamelijk
mannen, of ze nu hetero zijn of niet,
die er niet voor schromen misbruik te
maken van hun machtspositie. Er zijn
ook enkele vrouwen die kinderen mis-
bruiken of medeplichtig zijn aan dit
misbruik. Hoe banger de verkrachters
zijn verlinkt te worden, hoe meer zij de
meest kwetsbaren onder ons zullen
misbruiken. En dat zijn kinderen. Dus
ook jongens. We moeten dit gender
gebaseerd geweld met ons allen stop-
pen en onze kinderen beschermen.
Leer dus kinderen voor zichzelf op te
komen. Leer hen dat het okay is te pra-
ten over onaangename gebeurtenissen
die hen zijn overkomen. En met slim-
migheid van het Anansi-Kinder -Team
stoppen we samen het kindermisbruik.
Niet morgen, maar nu, direct van-
daag!.-.
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