NEE tegen geweld
op vrouwen,
HALT aan seksisme!
Sinds 1993 is 25 november de Internationale Dag voor de
Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Een dag om stil te staan
bij het lot van veel vrouwen en meisjes die al te vaak in stilte
moeten lijden. Een dag om actie te ondernemen tegen geweld op
vrouwen en seksisme op de werkvloer en in de samenleving. Een
dag die het ABVV niet zomaar voorbij laat gaan.
Seksisme is slechts het topje van de ijsberg die structurele
genderongelijkheid is. Het begint met seksueel taalgebruik of
grapjes, vasthouden aan genderstereotypen, ongelijke behandeling
en kansen, maar kan snel overgaan tot aanranding, verkrachting
en zelfs moord.
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GEWELD OP VROUWEN IN
BELGIË: DE SCHOKKENDE
CIJFERS

HET ABVV EIST
> Een totale nultolerantie
tegenover geweld, pesterijen
en seksuele intimidatie.

> 80% van de vrouwen krijgt te
maken met seksueel geweld.
> Sinds januari 2021 werden er
minstens 18 vrouwen vermoord,
waarvan de meerderheid
door de (ex)partner.
> In 2018 werden er 41.861 zaken
van partnergeweld behandeld
in correctionele rechtbanken;
75% van de verdachten waren
mannen, 55% van de rechtszaken
werd gewoon geseponeerd.
> Tijdens de lockdown kregen de
hulplijnen 70% méér oproepen
over geweld tegen vrouwen.
> De hulplijn 1712 is enkel beschikbaar
tijdens de kantooruren…
> Jaarlijks vinden er zo’n 200
groepsverkrachtingen plaats.

> Naleving van het Verdrag van
Istanbul. Wij eisen ook de naleving
van het Verdrag van Istanbul, een
internationaal verdrag dat tot doel
heeft ‘vrouwen te beschermen
tegen alle vormen van geweld,
en geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld te voorkomen,
te vervolgen en uit te bannen’.
> Bekrachtiging van IAO-Conventie
190 door alle (deel)regeringen
in België. Dit Verdrag van de
Internationale Arbeidsorganisatie
van 2019 moet er mee voor zorgen
dat er hard wordt opgetreden tegen
geweld en intimidatie - met inbegrip
van gendergerelateerd geweld en
intimidatie - op de werkvloer.

> Men schat het aantal verkrachtingen
per jaar op 75.000. Slechts 8.000
slachtoffers doen aangifte, amper
900 daders worden veroordeeld.

WIJ WERKEN AAN EEN WERELD WAARIN
IEDEREEN WAARDIG KAN LEVEN EN WERKEN,
VRIJ VAN GEWELD EN INTIMIDATIE, ZONDER
DISCRIMINATIE EN DIT MET GELIJKE RECHTEN
EN KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN.
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