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Geachte voorzitter,
Op 4 april aanstaande staat geweld in afhankelijkheidsrelaties op de agenda van
uw commissie. In dat kader vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld vormen een ernstige inbreuk op de
rechten van de mens, die vaak langdurige en ingrijpende negatieve gevolgen
voor de betrokkenen heeft.
Het College voor de Rechten van de Mens pleit er daarom voor dat uw Commissie
er bij de verantwoordelijke ministers op aandringt dat zij in hun beleid over
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, waaronder ook kindermishandeling
en ouderenmishandeling, de rechten van de mens als uitgangspunt hanteren.
Mensenrechten bieden namelijk een duidelijk normatief kader voor het
voorkomen en bestrijden van de verschillende vormen van geweld.
Meerwaarde van mensenrechtenbenadering
De voordelen van een mensenrechtenbenadering voor de aanpak van geweld
tegen vrouwen en huiselijk geweld zijn als volgt.
1. Mensenrechten bevorderen integrale aanpak
Beleid dat op mensenrechten is gebaseerd, is per definitie alomvattend. Dat
beleid heeft aandacht voor de oorzaken van het geweld, de bescherming en
ondersteuning van de slachtoffers, en de aanpak van de daders. Het Verdrag van
de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en
geweld tegen vrouwen (Verdrag van Istanbul) bevat gedetailleerd omschreven
verplichtingen, waaraan het beleid zou moeten voldoen.
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2. Structurele aanpak door aandacht voor gender
Het Verdrag van Istanbul vereist dat het beleid genderspecifiek is. Dat is nu niet
het geval. De belangrijkste oorzaak van geweld tegen vrouwen is de structurele
machtsongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Dat geldt op het niveau van de
samenleving als geheel en het niveau van het gezin. Het is daarom noodzakelijk
dat het beleid de machtsongelijkheid als uitgangspunt neemt om zo het patroon
van geweld dat van generatie op generatie overgaat, te doorbreken.
Empowerment van vrouwen en het aanpakken van stereotiepe denkbeelden over
de rollen van vrouwen en mannen is cruciaal om de structurele oorzaken van
geweld te beëindigen. Dat is een kwestie van mensenrechten. Het gaat in het
beleid dan bijvoorbeeld om de bevordering van de politieke en maatschappelijke
participatie van vrouwen en om gelijkheid in het gezin. Om het beleid zo
effectief mogelijk te maken, is het noodzakelijk meisjes en jongens, en vrouwen
en mannen te betrekken.
3. Mensenrechten bieden toetsingskader
Mensenrechtenverdragen bieden duidelijkheid over de inhoud van verplichtingen
van de overheid. Zij zijn daarmee een belangrijk toetsingskader voor beleid en
praktijk. Gemeenten spelen een cruciale rol bij het voorkomen en bestrijden van
huiselijk geweld. De centrale overheid blijft echter eindverantwoordelijk voor de
bescherming en bevordering van mensenrechten. Het is daarom belangrijk dat
duidelijk wordt hoe de centrale overheid haar eigen verantwoordelijkheid
vormgeeft. De centrale overheid moet duidelijk maken welke maatregelen zij
treft om te bewaken dat gemeenten voldoen aan hun verplichtingen op grond
van de rechten van de mens.
Bij vragen over de inhoud van deze brief, of voor nadere informatie, kunt u
contact opnemen met mevrouw I. Boerefijn, coördinerend beleidsadviseur, via
06 - 1504 3218 of i.boerefijn@mensenrechten.nl.
Hoogachtend,

Mr. Adriana C.J. van Dooijeweert
Voorzitter
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