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Geliefden horen van elkaar te houden en elkaar te beschermen. Een koppel 
maakt wel eens ruzie, dat is normaal. Maar geweld binnen een relatie is niet 
normaal. Daarom is het vaak een geheim dat het huis niet verlaat. Slacht- 
offers trekken zich terug in schaamte, want niemand hangt graag de vuile was 
buiten.
 
Een op drie vrouwen botst ooit op partnergeweld. Het zijn duizelingwekkende 
cijfers die de grootorde van het probleem onderstrepen. Daarom is het hoog- 
tijd om partnergeweld de aandacht te geven die het verdient. Alleen als  
mannen en vrouwen gelijk zijn en we erover praten, kunnen we ons tegen het 
geweld verzetten.
 
FOS werkt wereldwijd samen met vrouwenorganisaties die slachtoffers 
helpen, weerbaar maken en maatregelen eisen bij hun overheden. Samen  
pakken we partnergeweld aan.
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Nergens beter dan thuis?
‘Nergens beter dan thuis’, je kent de begingeneriek van de  
populairste televisiesoap van Vlaanderen wel. Voor maar liefst 
een op drie vrouwen, is thuis een plek waar ze ooit bang zijn. 
Bang van hun partner.

Partnergeweld is een wijdverspreid 
probleem. Uit cijfers van de Wereld-
gezondheidsorganisatie blijkt dat een 
op drie vrouwen ooit geconfronteerd 
wordt met geweld door haar partner. 

Partnergeweld komt het meest voor 
in Afrika, het Midden-Oosten en  
Zuidoost-Azië, gevolgd door Latijns- 
Amerika. Maar ook in Europa 
schetst het onderzoek alles- 
behalve een fraai beeld. 25% van 
de Europese vrouwen maakt het 
ooit mee. In België wordt ieder 
jaar een op zeven vrouwen slacht- 
offer van partnergeweld.

TOT DE DOOD ONS SCHEIDT
Ieder koppel maakt wel eens ruzie. 
Maar er is pas iets grondig mis wan-
neer een van de twee partners altijd 
de baas wil zijn, de ander probeert te 
controleren en daarvoor conflict en 
geweld gebruikt.

Ruzies binnen relaties kunnen 
zelfs zodanig uit de hand lopen, dat 
iemand het met het leven bekoopt. 
Van alle vrouwelijke moordslacht-
offers wereldwijd, is bijna de helft 
door de partner vermoord. In Europa 
worden iedere week 50 vrouwen ver-
moord door hun (ex-)partner.

© Reporters
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SEKSISME
Geweld in een intieme relatie vindt 
meestal plaats achter gesloten 
deuren. Daarom denken velen dat 
het iets is wat in de privésfeer moet 
opgelost worden. Toch gaat het om 
een maatschappelijk probleem, dat 
niet losstaat van ongelijke machts-
verhoudingen tussen vrouwen en 
mannen.

Geweld tegen vrouwen is duidelijk 
gelinkt aan een cultuur van seks- 
isme, waarin een vrouw zich moet 
schikken naar de wensen van een 
man. Doet ze dat niet, dan vallen er 
klappen…

OOK MANNEN
Maar vergis je niet. Ook mannen 
maken het mee, alleen horen we 
daar minder vaak over. Het taboe, de 
onwetendheid en de schaamte zijn 
groot. Op internationaal niveau wor-
den geen gegevens bijgehouden over 
partnergeweld tegen mannen. 

Volgens het Instituut voor de Gelijk-
heid van Vrouwen en Mannen werd 
het afgelopen jaar in België een op 
tien mannen geconfronteerd met 
grensoverschrijdend gedrag door de 
(ex-)partner.

BASTA
Het is tijd dat het geweld stopt. Het 
bannen van partnergeweld maakt 
deel uit van de duurzame ontwik-
kelingsdoelen van de Verenigde 
Naties. Vrouwenorganisaties, ngo’s 
en andere bewegingen zetten zich 
overal ter wereld in om de slachtof-
fers bij te staan, het geweld aan te 
klagen, wetgeving af te dwingen en 
de autoriteiten te wijzen op hun plicht 
om de slachtoffers te beschermen. 

FOS bindt de strijd aan. Door samen 
te werken met lokale organisaties, 
gaan we vol vuur en kracht voor een 
wereld zonder geweld.

Ontdek meer over de wereldwijde strijd 
tegen partnergeweld op  FOS.ngo/partnergeweld



INTERVIEW

“Partnergeweld wordt een routine. Slachtoffers van partner- 
geweld leren om agressie te voorkomen en ermee om te gaan. 
Maar geweld is niet iets waar je gewoon  aan wordt.“

Koen Dedoncker
Stafmedewerker vzw Zijn - beweging tegen geweld - België
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Ontdek hoe Koen met andere Belgische 
organisaties de strijd aangaat op FOS.ngo/koen
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Ontdek het volledige verhaal  op
FOS.ngo/Felicity

“Hij sloeg me de hele nacht. Ik dacht dat ik zou doodgaan. Maar 
ik leef nog, godzijdank. Nu put ik kracht uit de workshops van 
vrouwenorganisatie Women on Farms. Praten helpt.”

Felicity
Slachtoffer partnergeweld - Zuid-Afrika



UIT HET ZUIDEN
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Geweld in Zuid-Afrika: 
een samenzwering van stilte
Partnergeweld is de belangrijkste doodsoorzaak voor Zuid-Afrikaanse 
vrouwen. Als je bedenkt dat die doodsoorzaak niet altijd benoemd 
wordt, begrijp je de gigantische omvang van het probleem. Uit onder-
zoek blijkt dat 21 procent van de vrouwen boven 18 jaar momenteel 
geweld ervaart door de (ex-)partner. Arme en laagopgeleide vrouwen 
zijn het meest kwetsbaar.

Nog steeds hangt een waas van stil-
zwijgen en schaamte rond partner-
geweld. Daardoor wordt er weinig 
tegen gedaan. Nochtans is partner-
geweld voor vele vrouwen en meisjes 
een dagelijkse realiteit. Depressie, 
posttraumatische stressstoornis, 
eet-  en angststoornissen en versla-

vingen zijn het gevolg. Het treft fami-
lies, gemeenschappen en ontwricht 
de hele samenleving.
 
Die realiteit staat lijnrecht tegenover 
de vooruitstrevende wetgeving van 
het land. Die beschouwt huiselijk 
geweld als een ernstige misdaad. 
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Maar de toepassing van de wet laat 
te wensen over. Politie en gerecht zijn 
laks en treden onvoldoende op, zeker 
in de arme wijken. 
 
Geweld tegen vrouwen gaat funda-
menteel over macht. Het zal alleen 
ophouden als vrouwen en mannen 
gelijk zijn. Net daarop zetten de 
Zuid-Afrikaanse organisaties waar-
mee FOS samenwerkt in. De meest 
uitgesproken van hen is het femi-
nistische Women on Farms Project 
(WFP).
 
HET JUK VAN HET VERLEDEN
WFP richt zich op de landelijke gebie-
den, waar het land moeite heeft om 
het apartheidsverleden van zich af te 
schudden. De gezinnen van de zwarte 
landarbeiders die werken op de wijn-
plantages wonen in kleine huisjes op 
de boerderijen van de witte bazen. 
Enkel mannen krijgen een contract 
voor een huisje.

Ook op het werk komen vrouwen op 
de laatste plaats. Zij vullen de tijde-
lijke en dus meest kwetsbare jobs 
in. Dat verhoogt hun afhankelijkheid. 
Bovendien loert alcoholmisbruik om 
de hoek. Tijdens apartheid werden 
arbeiders gedeeltelijk uitbetaald met 
wijn. Ook al is dat nu bij wet verbo-
den, winkeltjes op de boerderijen 
blijven goedkoop wijn aanbieden.

STERKE VROUWEN
De gevaarlijke mix van factoren 
maakt vrouwen hier extra kwetsbaar. 
WFP organiseert workshops over 
partnergeweld en biedt daarmee een 
veilige en vertrouwelijke ruimte waar 
vrouwen zich kunnen uitspreken en 
kracht kunnen putten uit elkaar. Ze 
leren hoe ze hun lot in eigen han-
den kunnen nemen. De organisatie 
maakt vrouwen sterk, zodat ze indi-
viduele en collectieve actie kunnen 
ondernemen tegen misbruik thuis, 
op het werk en in hun gemeenschap.

De wet is er. Nu is het aan de over-
heid om maatregelen te nemen om 
geweld in te dijken, te voorkomen 
en vrouwen te beschermen!

Ontdek hoe FOS zich wereldwijd inzet tegen 
partnergeweld op FOS.ngo/partnergeweld



CAMPAGNE

10

Bang?
Of het nu van spinnen is, van grote hoogtes, donkere steegjes 
of vliegtuigreizen: iedereen is wel eens bang.  

Angst is een normale emotie, die 
ons waarschuwt voor een mogelijk 
gevaar. Maar als je bang bent waar 
je veilig zou moeten zijn, zoals thuis, 
is er iets mis. Voor heel wat mensen 
is dat nochtans de realiteit. Wereld-
wijd wordt 30% van de vrouwen ooit 
slachtoffer van partnergeweld, maar 
ook mannen maken het mee. Met 
een gezamenlijke campagne willen 
FOS, zij-kant en Zijn aandacht vragen 
voor die onderbelichte problematiek. 
We willen mensen ook op weg helpen 
bij het vinden van de oorzaken van en 

de oplossingen voor hun eigen angst-
gevoelens. Jij was misschien ook al 
eens bang om iets fout te zeggen 
tegen je lief? Of dat je partner iemand 
anders leuker vindt? Of ben je wel 
vaker bang thuis? Met concrete tips 
en informatie helpen we je signalen 
te herkennen.

Op de campagnewebsite vind je ook 
verhalen van vrouwen en mannen 
wereldwijd die met geweld in hun 
relatie te maken kregen, maar toch 
een oplossing of een uitweg vonden.

tegen partnergeweld 
FOS steunt organisaties die opkomen tegen geweld op vrouwen en tegen  
partnergeweld. Vastberaden eisen ze van hun regeringen dienstverlening voor 
slachtoffers, goed werkende politiediensten die het probleem serieus nemen 
en wetgeving die slachtoffers van partnergeweld beschermt. Ze helpen slacht-
offers door naar hen te luisteren, workshops te organiseren waar ervaringen 
kunnen gedeeld worden en een veilige haven te bieden. Ze sensibiliseren vrou-
wen en mannen over de oorzaken en de gevolgen van partnergeweld.

© Eric Miller
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Een campagne van

Meer info, tips en verhalen op 
www.horenzienenpraten.be



Grasmarkt 105/bus 46, 1000 Brussel
14e jrg. –  nr 4 oktober - november - december
v.u. Annuschka Vandewalle 
tel 02 552 03 00 - info@FOS.ngo
Afgiftekantoor Antwerpen X - P 308571

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

#AllemaalMensen
Miljoenen migranten en vluchtelingen zijn net als wij #AllemaalMensen onderweg naar beter. 

Hang onze raamaffiche op en toon dat we met velen achter een menselijk migratiebeleid staan.
Bestel op www.11.be/allemaalmensen.
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Als lid van 11.11.11 steunt 
FOS de campagne


