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1.Inleiding

Gender gerelateerd geweld (GBV) is in de eerste plaats een schending van de
mensenrechten en een wereldwijd gezondheidsprobleem dat de grenzen van
economische rijkdom, cultuur, religie, leeftijd en seksuele geaardheid
overschrijdt. GBV verwijst naar elke handeling die tegen de wil van een
persoon wordt gepleegd en is gebaseerd op gendernormen en ongelijke
machtsverhoudingen. Het omvat fysiek, emotioneel of psychologisch en
seksueel geweld, en ontzegging van middelen of toegang tot diensten. Geweld
omvat dreiging met geweld en dwang. GBV treft vrouwen in alle lagen van de
samenleving, ongeacht leeftijd, opleiding, inkomen, sociale positie of land van
herkomst/woonplaats. De situatie is veel erger in gevallen waarin vrouwen
geen toegang hebben tot ondersteunende structuren, zoals in
plattelandsgebieden.

GBV is verankerd in genderongelijkheden die sterk geworteld zijn in
gendervooroordelen en stereotypen die geweld in de hand werken. Er is dus
dringend behoefte aan ontmanteling van ongelijkheden en normen om het
gedrag te veranderen. Deze noodzaak is nog dringender in
plattelandsgebieden, waar effectieve maatregelen voor de behoeften van
vrouwen in plattelandsgebieden ontbreken, aldus het verslag 2020 van
GREVIO. Daarom moeten deze gemeenschappen worden bereikt om zowel
vrouwen als mannen toegang tot kennis te geven en capaciteit op te bouwen
om gendernormen en -rollen te ontmantelen.

Het UNROOT-project wil het probleem van GBV bij de wortel aanpakken en
richt zich daarom op de primaire preventie van GBV. Primaire preventie richt
zich op het voorkomen van GBV voordat het plaatsvindt door de
onderliggende oorzaken van GBV aan te pakken; genderongelijkheid,
systematische discriminatie en ongelijke machtsverhoudingen. Deze aanpak
vereist een transformatie op lange termijn om zich te richten op positieve
normen. De sociale, economische en politieke empowerment van vrouwen en
meisjes is een integraal onderdeel van het programmaontwerp, evenals het
aanpakken van de straffeloosheid van daders van GBV, terwijl mannen en
jongens worden betrokken bij de preventie van GBV. 



Primaire preventie vereist verandering van de sociale omstandigheden en
structurele normen (patriarchale waarden) die GBV goedpraten,
rechtvaardigen of zelfs bevorderen. Individuele gedragsverandering kan het
beoogde resultaat zijn van preventieactiviteiten, maar een dergelijke
verandering kan niet worden bereikt vóór of los van een bredere verandering
in de onderliggende oorzaken van dergelijk geweld in gemeenschappen,
organisaties en de samenleving als geheel. Een primaire preventieaanpak
werkt over de hele bevolking om de attitudes, praktijken en machtsverschillen
die GBV veroorzaken, aan te pakken. In die zin is primaire preventie het
doeltreffendst wanneer diverse methoden, zoals mobilisatie van
gemeenschappen, massamedia, bewustmakingsaanpak en
beleidsveranderingen, worden gecombineerd en op verschillende niveaus van
de samenleving worden toegepast[1] . 

1] UN Women (2010) Promoting primary prevention. In: https://www.endvawnow.org/en/articles/318-promoting-
primary-prevention-.html (accessed 23/08/2022).

https://www.endvawnow.org/en/articles/318-promoting-primary-prevention-.html


Het UNROOT-partnerschap begrijpt dat de primaire preventie van GBV van
groot belang is, en daarom hebben zij dit project ontwikkeld en voeren zij het
nu uit, met als doel deze plattelandsgemeenschappen te bereiken en zowel
vrouwen als mannen met minder toegangsmogelijkheden te ondersteunen om
schadelijke traditionele praktijken, gedragingen en gewoonten die bijdragen tot
GBV te verminderen. Preventie van GBV kan vele vormen aannemen, zoals het
creëren van een open dialoog met leden van de gemeenschap over GBV-
kwesties en genderstereotypen, het ontwerpen van interventiestrategieën
voor omstanders om dieper in te gaan op de stereotypen en vooroordelen die
betrekking hebben op GBV en mensen in staat te stellen hun eigen stem te
vinden die verder gaat dan de sociale normen. 

In die zin is het UNROOT-project cruciaal voor de vaststelling dat nauw moet
worden samengewerkt met plattelandsgemeenschappen om het bewustzijn te
vergroten en capaciteit op te bouwen rond de primaire preventie van GBV.
Het UNROOT-project gaat uit van het feit dat gender gerelateerd geweld
vrouwen treft in alle lagen van de samenleving en in heel Europa, ongeacht
leeftijd, opleiding, inkomen, sociale positie of land van herkomst/woonplaats.
Hoewel het uitbannen van GBV een prioriteit is met Europese richtlijnen zoals
de richtlijn inzake de rechten van slachtoffers (Richtlijn 2012/29/EU) en het
Europees beschermingsbevel (Richtlijn 2011/99/EU), gaat GBV door op een
alarmerend niveau. 



Van 2014, geeft hoge prioriteit aan het beëindigen van GBV en het bestrijden
van genderstereotypen en wijst erop dat GBV een voortdurende bedreiging
vormt voor het welzijn van vrouwen. UNROOT is ervan overtuigd dat alleen
met een samenhangende overkoepelende strategie die zich richt op de
preventie van GBV verandering kan worden bewerkstelligd. Daarom volgt het
UNROOT-project een holistische benadering van primaire preventie van GBV
die gericht is op het opleiden van de eerste respondenten die een elementaire
rol spelen in plattelandsgemeenschappen, zoals a) volwassen hulpverleners en
trainers die nauw samenwerken met het onderwerp GBV en vrouwen
ondersteunen in landelijke en niet-stedelijke locaties; b) volwassen vrouwen en
mannen van alle leeftijden die in de geselecteerde plattelandsgebieden wonen
en steun nodig hebben om het bewustzijn te vergroten, vaardigheden te
verwerven om de oorzaken van GBV te herkennen om deze met succes te
voorkomen, en zich te informeren en te bekwamen in het veranderen van
attitudes die sociale normen vormen en indirect de normalisering van GBV
mogelijk maken; en c) belanghebbenden in de gemeenschap die krachtiger
acties moeten ondernemen en doeltreffender beleid moeten ontwikkelen met
betrekking tot de preventie van GBV.

Dit transnationale syntheseverslag is het resultaat van de voorbereidende fase
van het project (PR1). Dit zorgvuldig ontworpen projectresultaat beoogt eerst
en vooral inclusieve leer- en opleidingsomgevingen te creëren waar alle
doelgroepen zich veilig zullen voelen om hun zorgen betreffende GBV te uiten
en initiatieven te nemen voor de preventie van GBV op individueel,
gemeenschaps-, maatschappelijk en systemisch niveau.



Dit projectresultaat wordt uitgevoerd in 3 fasen: a) De eerste fase omvatten de
identificatie van plattelandsgemeenschappen/plaatsen die tijdens de
uitvoering van het project nauw zullen samenwerken met de deelnemende
organisaties. De lokaliteiten worden geselecteerd op basis van de uitgesproken
belangstelling van een of bij voorkeur meer lokale instanties, en van de
beoordeling van het potentieel om volwassenen van alle leeftijden, in het
bijzonder nieuwe gezinnen, effectief te bereiken en hen te betrekken bij het
UNROOT bewustmakingsopleidingsprogramma (PR2). b) De tweede fase
omvatte het opzetten van een uitwisselings- en ondersteuningssysteem in de
geselecteerde plattelandsgemeenschappen, waarbij volwassen ondersteuners
en trainers die nauw samenwerken met het thema GBV en vrouwen
ondersteunen in landelijke en niet-stedelijke lokaliteiten, alsook lokale
belanghebbenden en opbouwwerkers betrokken werden. Er werden
richtsnoeren ontwikkeld die het verzamelen van informatie van
bovengenoemde doelgroepen over huidige praktijken, lacunes en uitdagingen
vergemakkelijkten; deze informatie werd gebruikt als input voor het
secundaire onderzoek dat alle partners verrichtten voor de ontwikkeling van
hun nationale verslagen. c) Na de ontwikkeling van de nationale verslagen
werd in de derde fase dit transnationale verslag opgesteld, waarin de
ervaringen van het partnerschap worden samengevat. 
Dit transnationale verslag moet worden beschouwd als een actiekader ter
ondersteuning van de succesvolle uitvoering van het
bewustmakingsopleidingsprogramma van UNROOT (PR2). Het verslag is een
synthese van informatie en gegevens die zijn verzameld in 5 verschillende
Europese landen waar de deelnemende organisaties zijn gevestigd, namelijk
Nederland, Cyprus, Oostenrijk, Griekenland en België. 

UNROOT is een door Erasmus+ gefinancierd project (2021-2024) en wordt
gevormd door partners uit Nederland (SVW), Cyprus (SYNTHESIS), Oostenrijk
(AIS), Griekenland (Symplexis) en België (WHI). 

Referenties https://cdn.sida.se/publications/files/sida61848en-preventing-
and-respondingto-gender-based-violence-expressions-and-strategies.pdf





 
2. Identificatie van de plaatsen

 De eerste stap die nodig was om het UNROOT-project op te starten was de
identificatie van plattelandsgemeenschappen die graag met ons wilden
samenwerken om hun kennis te vergroten en hun capaciteiten op te bouwen
inzake primaire preventie van GBV. Volgens de projectaanvraag omvatten de
beoogde lokale structuren onderwijscentra, gemeenschapscentra, lokale
organisaties, bibliotheken of andere instellingen op lokaal niveau die het
potentieel hebben om actief deel te nemen aan de uitvoeringsactiviteiten van
het project en hun lokale bevolking te ondersteunen en aan te moedigen om
deel te nemen aan het opleidingsprogramma. Voorts worden de geselecteerde
plaatsen gedefinieerd als plattelandsgebieden (minder dan 50.000 inwoners).
Het partnerschap heeft enkele selectiecriteria vastgesteld om het
selectieproces als volgt te verfijnen: 

GEVOELIGHEID 
Alle betrokken onderzoekers moeten rekening houden met de gevoelige aard
van het onderzoeksthema (primaire preventie van GBV) en de relevantie
ervan in de lokale context. 



MOGELIJKE RISICO'S 
Onderzoekers moeten anticiperen op potentiële risico's van het uitvoeren van
het onderzoek voor de ontwikkeling van de voorbereidende fase en deze
openlijk bespreken met lokale partners. Dergelijke risico's kunnen zijn dat
deelnemers en/of belanghebbenden zich machteloos, uitgebuit of
getraumatiseerd voelen. Andere risico's kunnen context gebonden zijn,
aangezien verschillende culturele en religieuze contexten verschillende
uitdagingen en risico's (ook van juridische aard) voor onderzoekers en
deelnemers kunnen inhouden. Naast het anticiperen op deze risico's moeten
alle onderzoekers nadenken over haalbare manieren om problemen te
omzeilen of aan te pakken wanneer zij zich voordoen: bijvoorbeeld het
verlenen van permanente psychologische steun aan overlevenden van GBV. 

SAMENWERKING 
De lokale partners moeten bij alle fasen van het onderzoek worden betrokken,
inclusief het ontwerpen van de methodologie, het verzamelen en analyseren
van gegevens en het produceren van verschillende outputs. De lokale partners
moeten vanaf het begin bij het project worden betrokken, zodat er voldoende
tijd is om relaties op te bouwen, agenda's te bespreken en overeenstemming te
bereiken over de onderzoeksresultaten. Aan het begin van het project moeten
tijdschema's worden overeengekomen. Zij moeten ook op een open en
transparante manier bespreken hoe ieder van hen kan bijdragen tot het
bereiken van deze doelstellingen, om realistische doelen en verwachtingen
vast te stellen. 



Context: inzicht in de lokale politieke, historische en sociale context van
plattelandsgemeenschappen, en wat dit betekent voor de manier waarop
GBV wordt ervaren en begrepen; 
Relationeel: een echte samenwerking tussen alle partners tot stand brengen,
- een proces waarin bijdragen en gedeelde voordelen worden erkend; 
Reflectief: onderzoeken hoe we het onderwerp begrijpen en hoe we
samenwerken, en hoe we kunnen nadenken over de waarden en
veronderstellingen die we allemaal in het onderzoeksproces inbrengen; en 
Transformatie: begrijpen hoe via het proces en de resultaten van onderzoek
positieve sociale verandering tot stand kan worden gebracht, zodat
overlevenden en gemeenschappen er baat bij hebben. 

Onze selectie van de plaatsen moet als volg zijn:

Op basis van deze criteria is een totaal aantal van 15 plaatsen geselecteerd,
terwijl alle informatie is verzameld na rechtstreekse communicatie met de
deelnemende plaatsen door middel van focusgroepen en/of interviews. Bij
gebrek aan toegang tot informatie werd secundair onderzoek verricht om
gegevens te verzamelen uit bestaande bronnen betreffende primaire preventie
van GBV in plattelandsgebieden.





Alvorens in te gaan op de specifieke informatie die de partners tijdens de
voorbereidende fase van het project hebben verzameld, is het belangrijk te
wijzen op het proces dat heeft geleid tot de opstelling van dit transnationale
verslag. Zoals hierboven vermeld, wil het partnerschap een
opleidingsprogramma op maat aanbieden dat gericht is op de specifieke
behoeften van de bewoners van de plattelands- en/of gemarginaliseerde
gemeenschappen waarmee we samenwerken. Daartoe zijn wij ervan overtuigd
dat eenvoudig secundair onderzoek niet volstaat om oplossingen te bieden
voor dringende behoeften en lacunes in het aanbod van kwaliteitsonderwijs en
-opleiding op te vullen. In die zin is dit transnationale verslag sterk gericht op
primaire verzameling van gegevens en informatie.
De belangrijkste categorieën die wij hier zullen onderzoeken met betrekking
tot de primaire preventie van GBV zijn de volgende: 
-        Hiaten en uitdagingen
-        Behoeften van leden van de gemeenschap en belanghebbenden in de
gemeenschap 
-        Huidige praktijken die in de geselecteerde gemeenschappen worden
gebruikt om de gemeenschapsleden meer bewust te maken van GBV, samen
met voorbeelden van goede praktijken. 

1.1. Uitdagingen, belemmeringen, lacunes
Op basis van de informatie die wij van de deelnemende gemeenschappen
ontvingen na onze discussie over primaire preventie van GBV en op basis van
de deskresearch-informatie die wij verzamelden voor de landen die
deelnemen aan het UNROOT-consortium, zien wij dat de belangrijkste obstakels
en uitdagingen voor de gemeenschappen (als structuren) betrekking hebben
op traditionele sociale normen die mannelijke superioriteit en rechten
ondersteunen en geweld tegen vrouwen in verschillende culturen tolereren.
Met name tijdens de focusgroepen en interviews met hulpverleners en
belanghebbenden van de gemeenschap in Nederland werd vermeld dat GBV
een moeilijk onderwerp is, vooral binnen asielzoekerscentra. Er zijn pogingen
om meer aandacht voor het onderwerp te krijgen, vaak gericht op vrouwen.
Bovendien is het gebruik van geweld in veel situaties een vrij algemeen
aanvaarde norm. 

3. Belangrijkste bevindingen
 



Dit is ook merkbaar in andere landen van het consortium, zoals Oostenrijk,
Cyprus en Griekenland. Met andere woorden, de normalisering van geweld en
het feit dat GBV nog steeds een taboe is waar mensen niet over praten (vooral
buiten de grote steden) vormen obstakels voor het opzetten van structuren
ter ondersteuning van de preventie van GBV. Met name de hulpverleners in
Oostenrijk vermeldden dat veel vrouwen die het slachtoffer zijn van GBV
denken dat dit normaal is omdat, zoals zij zeiden, "het ook hun moeders en
grootmoeders, buren en vrienden is overkomen. Iedereen weet ervan, of
iedereen vermoedt het, maar niemand stelt het onderwerp aan de orde of
praat er openlijk over. Het is een taboe. En dat is een echt probleem omdat wij,
als deskundigen, erop vertrouwen dat mensen de slachtoffers van GBV naar
onze organisaties brengen zodat wij hen kunnen helpen. We hebben de steun
van de hele bevolking nodig om deze stilte te doorbreken, zodat wij als
deskundigen de volgende stap kunnen zetten in het helpen van elk individu en
in het verminderen van huiselijk geweld in het algemeen. En we hebben zeker
deskundigen nodig voor de volgende stap. Maar eerst hebben we mensen
nodig die zich bewust zijn en GBV kunnen herkennen, zodat we gemakkelijker
kunnen ingrijpen." 



Gezien het bovenstaande begrijpen wij dat stigmatisering nogal veel voorkomt,
vooral in plattelandsgebieden waar mensen elkaar kennen. Dit weerhoudt
hulpverleners ervan vrouwen te bereiken die het slachtoffer zijn van GBV,
omdat vrouwen hun gevallen niet melden. Het gevoel van verlegenheid of hun
bezorgdheid om niet het voorwerp te worden van roddels en het gesprek van
de dag te worden, leidt tot een laag aantal meldingen, zoals blijkt uit
verschillende studies. Een van de problemen in Cyprus met betrekking tot
huiselijk geweld is bijvoorbeeld de mentaliteit van "slachtofferbeschuldiging"
die onder de bevolking heerst. Er werd vastgesteld dat slechts 1/3 van de
mishandelde vrouwen om hulp had gevraagd en dat slechts 9% van de
gewonden medische verzorging had gekregen, waarbij de belangrijkste
redenen om de incidenten niet bekend te maken waren: de gedachte dat zij de
schuld van het misbruik zouden krijgen, het denken aan hun kinderen, de
angst voor de reactie van de dader en het sociale stigma. 

Meer concrete uitdagingen en lacunes betreffen nu het gebrek aan
alomvattende strategieën om richting te geven aan sociale normverandering
voor primaire preventie (aangezien de meeste initiatieven gericht zijn op
secundaire preventie). Programma's/belanghebbenden werken vaak in silo's
en er is weinig tot geen formele uitwisseling van wat heeft gewerkt en wat kan
worden verbeterd bij de preventie van GBV. 

Bewustmaking is essentieel voor primaire preventie, aangezien de meeste
bewustmakingsacties gericht zijn op secundaire en tertiaire preventie, waarbij
wordt ingegaan op de behoeften van overlevenden van geweld en wordt
getracht herhaling te voorkomen, en niet op het veranderen van
maatschappelijke attitudes en gedrag. In het geval van België, bijvoorbeeld,
"moedigt GREVIO de Belgische autoriteiten ten zeerste aan hun inspanningen
voort te zetten om op regelmatige basis en op alle niveaus
bewustmakingscampagnes of -programma's te bevorderen om het grote
publiek bewuster te maken van en inzicht te verschaffen in de verschillende
verschijningsvormen van alle vormen van geweld die onder het
toepassingsgebied van het verdrag vallen, van de genderdimensie van dit
geweld als uiting van een historische vorm van sociale organisatie gebaseerd
op overheersing en discriminatie van vrouwen door mannen, en van de
gevolgen van geweld voor kinderen² ." 

²Uit het GREVIO-verslag: GREVIO - Basisevaluatieverslag België - Preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk
geweld. Gepubliceerd op 21 september 2020, geraadpleegd op 14 juli 2022. 



Er is een beperkte empirische basis en deskundigheid voor het ontwerpen en
uitvoeren van doeltreffende primaire preventiestrategieën voor het
beëindigen van GBV. Sommige deskundigen bevelen aan dat universeel
toegepaste jeugdonderwijs- en schoolprogramma's samen met aanhoudende
nationale preventiecampagnes, versterkt door mobilisatie-interventies op
gemeenschapsniveau, een bijzonder veelbelovende strategie kunnen vormen
wanneer ze worden gecombineerd3 . Uit de informatie die wij bij de
deelnemende gemeenschappen hebben verzameld, blijkt echter dat er op
scholen en universiteiten een gebrek is aan lesprogramma's om het onderwerp
onder de aandacht te brengen. Zelfs als er wordt samengewerkt, is er geen
strategisch programma om te volgen, en krijgen opvoeders de taak om een
opleidings- en voorlichtingsprogramma voor de betrokken verenigingen te
ontwerpen. Dit wordt als zeer gevaarlijk beschouwd omdat zij meestal niet
goed op de hoogte zijn van het thema primaire preventie van GBV. Bovendien
is er in het geval van Cyprus en Griekenland een gebrek aan seksuele
voorlichting in scholen en/of andere settings die gezonde en respectvolle
relaties zou bevorderen. 

Op gemeenschapsniveau is er in alle deelnemende
plattelandsgemeenschappen sprake van een beperkte mobilisatie van de
gemeenschap met betrekking tot de 
primaire preventie van GBV. Vooral nu, te midden van de COVID-19 pandemie,
was er een uiterst beperkte overgang naar online-omgevingen voor primaire
preventie; de nadruk lag op secundaire preventie omdat het aantal gevallen
van huiselijk geweld drastisch toenam door opsluiting. In die zin werden
onderwijsprogramma's en opleiding voor GBV-preventie niet aangepast aan
online formats die mogelijk een jonger publiek zouden kunnen aantrekken4.

3Donovan, R.J., & MPsych, R.V. (2005). VicHealth Review of Communication
Components of Social Marketing/Public Education Campaigns Focusing on
Violence Against Women. 
4Raising Voices, Overzicht: Preventing VAW During the COVID-19 Pandemic.
In: https://raisingvoices.org/resources/overview-preventing-vaw-during-
the covid 19 pandemic/(bekeken op 23/08/2022)

https://raisingvoices.org/resources/overview-preventing-vaw-during-the-covid-19-pandemic/


Zoals hierboven vermeld, moeten gestructureerde, op feiten gebaseerde,
geteste en bewezen lange termijnprogramma's worden ingezet om een
doeltreffende en passende primaire preventie van GBV te hebben. Wonen in
een plattelandsgebied en/of in gemarginaliseerde gemeenschappen (zoals een
vluchtelingenkamp) brengt echter verdere obstakels met zich mee, aangezien
veel vrouwen geen auto hebben en het voor hen zeer moeilijk is om grotere
steden te bereiken waar relevante programma's en diensten beschikbaar zijn.
Het gebrek aan mobiliteit is een blijvende uitdaging voor alle vrouwen die in
plattelandsgebieden en/of gemarginaliseerde gemeenschappen leven. 
Bovendien moeten we in dit verslag ook aandacht besteden aan het feit dat migrantenvrouwen en -
meisjes bijzonder kwetsbaar zijn, aangezien sommige van de deelnemende organisaties nauw
samenwerken met migrantenpopulaties die na hun inductie naar plattelandsgemeenschappen
verhuizen. In die zin vergroot het gebrek aan programma's voor primaire GBV in
plattelandsgemeenschappen de kwetsbaarheid van die vrouwen en meisjes en hun gevoel van
onzekerheid. Uit de ervaring van de Cypriotische partner na een uitgebreid opleidingsprogramma
met migrantenvrouwen is gebleken dat migrantenvrouwen, vooral vluchtelingen en asielzoekers, met
veel belemmeringen worden geconfronteerd, aangezien zij gewoonlijk naar Cyprus komen om zich
met hun familie te herenigen, zodat zij afhankelijk zijn van hun echtgenoten om te overleven. 



De Oostenrijkse hulpverleners noemden nog andere belemmeringen, zoals
taalbarrières; beperkte kennis over het sociale en juridische systeem en hoe
GBV-incidenten te melden bij de politie, de rechterlijke macht en de diensten
voor kinder- en jeugdzorg; gebrek aan ondersteunende sociale netwerken;
belemmeringen om toegang te krijgen tot vrouwenopvangcentra in
verschillende deelstaten, vooral voor vrouwen met een onzekere
verblijfsstatus/zonder documenten en asielzoekers, alsook voor vrouwen met
beperkte rechten en het recht op sociale uitkeringen; en angst om te worden
uitgezet als ze de politie bellen of een klacht indienen. Aangezien een
aanzienlijk aantal migrantenpopulaties naar plattelandsgemeenschappen is
verhuisd, is het aanpakken van sociale normen en genderongelijkheid een
blijvende uitdaging voor de gemeenschappen waarmee wij werken, zodat de
behoefte aan een op maat gemaakt interventieprogramma voor de primaire
preventie van GBV van vitaal belang is. 



1.2. Behoeften van leden van de gemeenschap en belanghebbenden in de
gemeenschap 
De meest prominente behoefte is die aan passende financiering voor
programma's voor primaire preventie van GBV. In alle landen van het
consortium ligt de nadruk op secundaire en tertiaire preventie van GBV die
nauw verbonden zijn met diensten voor overlevenden van GBV. Hoewel
prioriteit wordt gegeven aan dienstverlening, schuilplaatsen, counseling, enz.
geven organisaties zoals Vereinfreiraum (Oostenrijk) aan dat zij verdere steun
van de lokale autoriteiten nodig hebben. Dit resulteert in steeds minder
financieringsmogelijkheden voor lange termijnprogramma's die de wortels van
GBV op gedragsniveau willen aanpakken. In hun interview vermeldde Verein-
freiraum dat De regeringen herzien de middelen jaarlijks. Het is dan ook niet
gegarandeerd dat in het volgende jaar hetzelfde bedrag aan middelen
beschikbaar zal zijn, zodat er extra behoeften ontstaan en/of organisaties
moeite hebben om fondsen te werven, waardoor er tijd verloren gaat aan de
steun die zij kunnen verlenen. 

Volgens Oostenrijkse deelnemende organisaties zouden de districten meer
moeten investeren in bewustmaking van het onderwerp en in het
bekendmaken van de diensten die op verschillende gebieden worden
aangeboden. Primaire preventie en alle niveaus van GBV-preventie vereisen
een gecoördineerde aanpak. Er is meer steun nodig van politici en
belanghebbenden, aldus de Interministeriële Werkgroep voor
Gelijkheidsvraagstukken in de Federale Overheidsdienst (IMAG GlB)/
Interministerielle Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen im
Bundesdienst (IMAG GlB), die tot doel heeft de structuren van en de kaders
voor preventie, interventie en bijstand voor minderjarige slachtoffers van
seksueel geweld en hun familie te onderzoeken.

Er is behoefte aan opleidingsprogramma's voor maatschappelijk werkers,
politiemensen, wetshandhavers, overheden en advocaten, maar ook aan
programma's voor leken die geïnteresseerd zijn in bewustmaking en
capaciteitsopbouw met betrekking tot de primaire preventie van GBV.
Momenteel ontbreekt het aan samenwerking en netwerkvorming om tot een
coherente aanpak tussen de regio's te komen. Er is behoefte aan jaarlijkse vaste
bijeenkomsten om goede praktijken en contacten te bespreken, te verbeteren
en uit te wisselen omdat, zoals uit de statistieken blijkt, geplande samenwerking
veel efficiënter zou zijn dan te vertrouwen op een onvoorspelbare ad hoc
behoefte naar gelang van een precieze situatie. 



Dit is duidelijk in alle partnerlanden (Cyprus, Griekenland, Nederland,
Oostenrijk, België) waar belanghebbenden/personeel/ambtenaren/opvoeders
behoefte hebben aan verbetering van de samenwerking en coördinatie tussen
verschillende instanties wanneer het gaat om de relevante diensten voor
primaire preventie van GBV die informatie verstrekken aan het grote publiek,
en in het bijzonder aan jonge vrouwen en meisjes en jonge jongens. Dit zal het
aantal GBV-incidenten verminderen en slachtofferschap voorkomen. De
Cypriotische deelnemende instellingen stellen dat zij de middelen nodig hebben
om voorlichtingsmateriaal te maken en te verspreiden om de preventie en de
melding van GBV te bevorderen. 

Wat nu afgelegen gemeenschappen betreft die gemarginaliseerde sociale
groepen (asielzoekers en vluchtelingen) huisvesten, zoals opvangcentra voor
vluchtelingen en kampen, is bewezen dat interventies waarbij asielzoekers en
leden van hun netwerk (vooral leeftijdsgenoten) betrokken zijn, het bewustzijn
en de fysieke en mentale gezondheid van asielzoekers kunnen verbeteren die
ofwel geen toegang hebben tot informatie (over primaire preventie van GBV)
of die zelf GBV overlevenden zijn. De gevallen van onze partners uit België en
Nederland die gaan samenwerken met vluchtelingencentra wijzen op de
noodzaak van bewustmaking binnen deze gesloten structuren. Uit ons
onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat vrouwen die onlangs naar België zijn
gemigreerd voor gezinshereniging of huwelijk en migrantenvrouwen zonder
papieren specifieke problemen ondervinden bij de toegang tot informatie en
bescherming. 



Het voorbeeld van Cyprus over het specifieke geval van vrouwelijke genitale
verminking (VGV) laat zien hoezeer primaire preventiestrategieën en -
programmering van vitaal belang zijn voor de aanpak van GBV. Met name het
bereiken van gemeenschappen op Cyprus die VGV als standaardtraditie
toepassen, is zeer moeilijk om focus groepsdiscussies te faciliteren, aangezien
alle deelnemers tot dan toe het asielstelsel hadden doorlopen. Deze praktijk
komt voornamelijk voor op het platteland. Bovendien hebben zij een
ondersteuningssysteem nodig dat hen beter in staat stelt gemeenschappen die
VGV toepassen te mobiliseren en hen via gemeenschapsbijeenkomsten voor te
lichten over de schade en de permanente schade die VGV zowel fysiek als
psychologisch kan hebben voor jonge meisjes en vrouwen.
Interventieprogramma's die gericht zijn op het ontmantelen van de wortels
van GBV worden dus van fundamenteel belang geacht omdat zij de eerste
belangrijke stap vormen naar (zelf)bewustwording en kritische beoordeling
van sociale normen en gedragingen.

Zoals organisaties uit Nederland aangeven, brengen deze controversiële en
cultureel gebonden onderwerpen de noodzaak aan het licht om concrete
interventies/acties voor primaire preventie (en op lange termijn) uit te voeren
die rekening moeten houden met de lokale sociaal-culturele context maar ook
met de verschillende achtergronden van onze doelgroepen, vooral in het geval
van vluchtelingen/asielzoekers. De primaire preventieprogramma's moeten de
hele gemeenschap aanspreken, en facilitators en trainers moeten actief
betrokken worden bij de leden van de gemeenschap. 

Om het bovenstaande samen te vatten - zoals de Griekse partners
welsprekend aangeven en de realiteit en de behoeften van alle partnerlanden
weerspiegelen - zijn de belangrijkste behoeften inzake primaire preventie van
GBV in de gemeenschappen waarin wij samenwerken de volgende: 



Meer interventies/acties voor primaire preventie (en op lange termijn)
uitvoeren die rekening houden met de lokale sociaal-culturele context, en
die gericht zijn op de gehele gemeenschap en waarbij de leden van de
gemeenschap actief betrokken zijn.
De actoren/belanghebbenden in de gemeenschap voorlichten over de
uitvoering van maatregelen/acties voor primaire preventie. 
De samenwerking en coördinatie van verschillende belanghebbenden in de
gemeenschap verbeteren voor de uitvoering van interventies/acties op
het gebied van primaire preventie. 
De mainstreaming van primaire preventie in de lokale beleidsplanning
bevorderen
De toegang van lokale actoren/belanghebbenden tot informatie over "wat
werkt" in termen van interventies/acties voor primaire preventie (binnen
de gemeenschap of in andere gemeenschappen met soortgelijke
kenmerken) vergroten.

een duidelijk inzicht in de onderliggende oorzaken van en de factoren die
bijdragen tot geweld tegen vrouwen, en in het concept primaire preventie 
begrip van (en aanpak van) intersectionaliteit, d.w.z. context specifieke,
elkaar kruisende vormen van structurele onderdrukking, discriminatie en
risico's die verschillende personen ervaren op basis van hun naast elkaar
bestaande identiteiten (zoals leeftijd, ras, etniciteit, sociaaleconomische
status, seksuele geaardheid en identiteit, handicap, godsdienst, burgerlijke
staat, migratiestatus, enz.) 
diepgaande kennis van modellen en theorieën over gedragsverandering,
zoals de diffusietheorie, het preventiespectrum, het socio-ecologisch model
en communicatie over gedragsverandering 
vaardigheden inzake het ontwerpen en uitvoeren van sociaal-cultureel
relevante interventies/acties voor primaire preventie (d.w.z. toegesneden
op de culturele overtuigingen en praktijken van de specifieke doelgroepen
en de normen van de plaatselijke gemeenschap, en flexibel genoeg om zich
aan te passen aan de unieke omstandigheden van de deelnemers) 

Terwijl het personeel/ ambtenaren/ belanghebbenden/ opvoeders
ontbreekt: 



vaardigheden om de gemeenschap en verschillende belanghebbenden te
betrekken bij het veranderen van gendervooroordelen, en bij het omgaan
met conflicten/oppositie van religieuze/politieke/gemeenschapsleiders
en/of groepen die geen gendergevoelige en op rechten gebaseerde
standpunten aanhangen 
gespecialiseerde vaardigheden inzake het betrekken van mannen en
jongens bij de planning en uitvoering van interventies
integratie van geweldpreventie in bestaande gerichte beleidsmaatregelen
en programma's die bedoeld zijn om andere gezondheids- en/of sociale
vraagstukken aan te pakken die risicofactoren gemeen hebben,
waaronder een verhoogd risico op geweld tegen vrouwen (bijvoorbeeld
initiatieven voor gendergelijkheid, werkgelegenheids- of
armoedebestrijdingsprogramma's, maatregelen ter beperking van alcohol-
en/of drugsgebruik, enz.) 
vaardigheden inzake monitoring en evaluatie van interventies (M&E)
toegang tot opleiding en uitgebreide richtsnoeren, materialen en/of
instrumenten inzake primaire preventie. 

1.3. Huidige praktijken die in de geselecteerde gemeenschappen worden
gebruikt om het bewustzijn van de gemeenschapsleden inzake GBV te
vergroten 

Op basis van de informatie die wij ontvingen van de deelnemende
gemeenschappen, en van uitgebreid desk research, vonden wij interessante
praktijken die in de geselecteerde gemeenschappen (maar ook in de
partnerlanden in het algemeen) worden gebruikt om het bewustzijn rond GBV
te vergroten, en waaruit wij inspiratie kunnen putten voor ons eigen op maat
gemaakte trainingsprogramma.



In het geval van Oostenrijk vraagt de lokale overheid waar de
deelnemende organisaties gevestigd zijn het
vrouwenadviescentrum elk jaar een ronde tafel over GBV te
organiseren. Tijdens de 16 dagen van activisme tegen GBV (in het
kader van het initiatief One Billion Rising) komen zij dus samen
met belanghebbenden in hun respectieve gebieden om over dit
onderwerp te praten, oplossingen te vinden en hun
samenwerking en netwerkvorming te versterken.



In het geval van Nederland zijn er verschillende projecten in
verband met GBV in de LGBT-gemeenschap. Met name THE
COCKTAIL BUDDY PROJECT brengt lesbische, homoseksuele,
biseksuele en transgender (LGBT) asielzoekers in contact met
Nederlandse LGBT-mensen. Door sociale activiteiten te organiseren
doorbreekt het buddyproject het sociale isolement waarin veel
LHBT-asielzoekers zich bevinden als zij naar Nederland komen. Het
doel van het project is om LHBT asielzoekers sociaal contact te
bieden en zo het sociale isolement van deze groep te doorbreken.
Met de buddy heb je één op één contact met een lesbische,
homoseksuele, biseksuele en/of transgender asielzoeker. Je biedt
een luisterend oor en sociale steun door activiteiten te ondernemen
of door de asielzoeker bekend te maken met de Nederlandse LHBT-
gemeenschap. 

https://www.coc.nl/informatie-over-cocktail-metjesproject

https://www.coc.nl/informatie-over-cocktail-metjesproject


In het geval van Griekenland werden in het schooljaar 2021-2022
lessen seksuele voorlichting - inclusief het begrip "instemming" -
volledig ingevoerd op openbare scholen in het hele land (na het jaar
daarvoor op kleinere schaal te zijn getest). Een platform met digitaal
materiaal is toegankelijk via de website van het Instituut voor
Onderwijsbeleid (http://iep.edu.gr/el/sex-education), dat
programma's voor seksuele voorlichting verzamelt voor het
opbouwen van kennis en kritisch denken, alsook acties voor het
opbouwen van levensvaardigheden op het gebied van gender,
rechten, geestelijke en lichamelijke gezondheid en welzijn, veiligheid,
bescherming, respect voor seksuele waardigheid en gelijkheid. Ook
het "2e jaarverslag over geweld tegen vrouwen" van het
secretariaat-generaal voor demografie, gezinsbeleid en
gendergelijkheid (GSDFPGE) bevat initiatieven/acties per regio. Deze
omvatten de organisatie van online en fysieke
bewustmakingsevenementen, de creatie van video's/spots voor
sociale media en/of tv, de productie van radiospotten, de uitvoering
van bewustmakingscampagnes, de verspreiding van gedrukt
informatiemateriaal, de organisatie van opleidingen enz. 

http://iep.edu.gr/el/sex-education


In het geval van Cyprus zijn er verschillende projecten in verband
met secundaire preventie van GBV. De politie van Cyprus heeft
bijvoorbeeld positieve actie ondernomen door folders over het
thema huiselijk geweld te produceren om slachtoffers te informeren
over statistieken, de wet, hun rechten en hotlinenummers. Er is een
opvangcentrum opgericht, "Home for Women", dat bescherming en
gespecialiseerde hulp biedt aan slachtoffers van geweld en hun
familie (vrouwen en hun minderjarige kinderen en minderjarige
meisjes). Er is ook een hotline voor slachtoffers van huiselijk geweld.
Ook werden in 2007 informatieve folders opgesteld met de
praktijkcode voor de preventie en behandeling van seksuele
intimidatie op het werk, door de commissaris voor het beheer en de
bescherming van de mensenrechten (Ombudspersoon), waarin
aanwijzingen en advies over het onderwerp worden gegeven aan
mogelijke slachtoffers. In 2012 werd een soortgelijk document
opgesteld met de praktijkcode voor de preventie en behandeling
van seksuele intimidatie op het werk van het Comité voor
gendergelijkheid in werkgelegenheid en beroepsopleiding. 



In het geval van België is het Nationaal Actieplan het eerste wettelijk
bindende instrument om geweld tegen vrouwen in België te
bestrijden.
Bron: België neemt nationaal plan aan ter bestrijding van gender
gerelateerd geweld (Gepubliceerd op 27 november 2021,
geraadpleegd op 14 juli 2022). Het nationale plan richt zich op vier
belangrijke gebieden: 1) preventie van geweld, 2) bescherming van
slachtoffers, 3) vervolging van daders en 4) ontwikkeling van
geïntegreerd, alomvattend en gecoördineerd beleid. 

U kunt ook meer lezen over verschillende goede praktijken met
betrekking tot de preventie van GBV in alle partnerlanden door
onze website te bezoeken, hier: http://unroot.eu/best-practices/

Uit de huidige praktijken hierboven blijkt dat een systematische,
gestructureerde en goed georganiseerde programmering
noodzakelijk is voor de primaire preventie van GBV, die gericht is
op het voorkomen van GBV voordat het zich voordoet, door de
onderliggende oorzaken van GBV aan te pakken;
genderongelijkheid; systematische discriminatie; en ongelijke
machtsverhoudingen, zodat in alle partnerlanden de meeste
aandacht uitgaat naar de secundaire en tertiaire preventie van GBV
in termen van programmering en dienstverlening. 

Daartoe beoogt het UNROOT-opleidingsprogramma instellingen
voor volwassenenonderwijs en gemeenschappen te ondersteunen
bij het benadrukken van het belang van primaire preventie op alle
maatschappelijke niveaus.

http://unroot.eu/best-practices/


Actoren moeten gebruik maken van cultuurgevoelige en contextspecifieke
interventies (ervoor zorgen dat elke aanpassing van
preventiebenaderingen plaatsvindt in nauw overleg met de voornaamste
belanghebbenden in de doelgemeenschappen en gebaseerd is op een goed
begrip van de lokale context en de beschikbare gegevens over wat lokaal
werkt).
Een belangrijk element van preventie is de betrokkenheid van mannen en
jongens bij de inspanningen om de genderverhoudingen te veranderen en
een mannelijkheid te creëren die kracht en respect loskoppelt van geweld.
Het organiseren van interactieve theaterevenementen, het gebruik van
festivals/evenementen voor straatkunst en sportevenementen ter
bevordering van gezonde mannelijkheid en gendergelijkheid kunnen
belangrijke instrumenten zijn om enkele van de onderliggende oorzaken
van geweld tegen vrouwen aan te pakken en de aandacht te trekken van
een publiek van jonge mannen die misschien niet deelnemen aan
traditionele gemeenschapsevenementen of trainingen. 
Bij opleidingen die plaatsvinden op gevoelige plaatsen, zoals opvangcentra
voor asielzoekers op het platteland, moet rekening worden gehouden met
het creëren van veiliger ruimten. Met andere woorden, opleidingen voor
en met mannen kunnen worden gescheiden van opleidingen voor en met
vrouwen. 

4- Aanbevelingen
Primaire preventie is meer dan bewustmaking of een verzameling
communicatie interventies. Een primaire preventieaanpak moet gebaseerd zijn
op theorie, strategie en evaluatie. Primaire preventie dicteert dat de
preventiestrategie geworteld is in een of meer van de veelgebruikte
gedragsveranderingsmodellen en theorieën, zoals de Diffusion Theory, 

Spectrum of Prevention, en het SocioEcological Model (Belen et al. 2019). 
Rekening houdend met het bovenstaande heeft het UNROOT-partnerschap
een aantal aanbevelingen geformuleerd die in de feitelijke inhoud van de
opleidingstoolkit en bij uitbreiding van het UNROOT-opleidingsprogramma
kunnen worden opgenomen: 



De inhoud van de opleidingstoolkit zal de kennis en vaardigheden van
volwassen opvoeders/ambtenaren/belanghebbenden over een aantal
onderwerpen verbeteren, zoals een basisbegrip van het concept en de
aanpak van primaire preventie van GBV, inclusief modellen en theorieën
voor gedragsverandering en inzicht in intersectionaliteit, zodat zij
adequaat zijn voorbereid op het faciliteren van het UNROOT-
opleidingsprogramma. 
Inbedding van primaire preventie in andere bestaande relevante
beleidsmaatregelen en programma's die in de samenwerkende
gemeenschappen lopen.
De opleidingsactiviteiten bevorderen de mobilisatie van de gemeenschap

een verschuiving van de aandacht voor vrouwen (en andere aan GBV
blootgestelde groepen) als slachtoffers naar overlevenden, actoren en
actoren van verandering, met een sterke nadruk op empowerment en
agency van vrouwen en meisjes 
Inspanningen om de politieke participatie en invloed van vrouwen in
contexten van vrede, conflicten en andere humanitaire crises te
vergroten. Vrouwen hebben het recht om op gelijke voet met mannen deel
te nemen aan politieke organen op alle niveaus van de samenleving, ook
aan vredesprocessen. 
Inspanningen om de economische empowerment van vrouwen te
vergroten die de onderhandelingspositie van vrouwen versterken en hen
beter in staat stellen misbruikte relaties te verlaten. Dit omvat versterking
van het ondernemerschap en de werkgelegenheidskansen van vrouwen,
verbetering van de toegang van vrouwen tot land en eigendomsrechten,
bevordering van een gelijke verdeling van onbetaald zorgwerk tussen
vrouwen en mannen en aanmoediging van universele toegang tot
kwaliteitsonderwijs. Maatregelen ter versterking van de economische
positie van vrouwen richten zich ook op gendernormen en bereiken
echtparen en gemeenschappen.
Inspanningen ter verbetering van de seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten zijn van cruciaal belang voor de preventie van
GBV, gezien het nauwe verband tussen beide. Dergelijke inspanningen
omvatten de bevordering en bescherming van het recht van vrouwen om
controle te hebben en vrij te beslissen over zaken die verband houden met
hun seksualiteit, waaronder seksuele en reproductieve gezondheid,
mogelijkheden voor gezinsplanning en HIV/Aidspreventie.

5. Preventiestrategieën
1.

2.

3.

4.



5. Mannen en jongens als daders, als slachtoffers/overlevenden en als
actoren van verandering bij het beleid betrekken. Mannen en jongens
worden vaak verwaarloosd als overlevenden van GBV. Daarom moeten de
specifieke kwetsbaarheden en behoeften van mannen en jongens met
betrekking tot GBV worden erkend en aangepakt, vooral in de context van
gewapende conflicten. In plaats van mannen simpelweg te "betrekken" bij
de bestrijding van geweld tegen vrouwen, moet worden gewerkt aan een
verandering van de normen inzake genderverhoudingen en mannelijkheid.
Een dergelijke aanpak stelt mannen en jongens in staat een motor van
verandering te worden.
 
6. Transformatie van normen en gedragingen die GBV ondersteunen. De
logica van GBV is gebaseerd op genderstereotypen, zoals idealen die 18
mannelijkheid koppelen aan de rol van kostwinner, machogedrag en
geweld, en idealen die vrouwelijkheid koppelen aan kuisheid,
onderwerping en slachtofferschap. Preventie-inspanningen moeten vroeg
in het leven beginnen en gericht zijn op meisjes en jongens. Zowel niet-
formeel als formeel onderwijs zijn belangrijke plaatsen voor normatieve
verandering en kunnen genderongelijkheden aanpakken en GBV
voorkomen. 
 
 
7. Maatregelen nemen om de betrokkenen bewust te maken van de
noodzaak GBV te voorkomen en gendergelijkheid te bevorderen, en van de
diensten die beschikbaar zijn voor overlevenden. Inclusief informatie over
de wijze waarop overlevenden toegang tot justitie kunnen krijgen via
formele en informele justitiemechanismen. 



Aanmoediging van de vorming van gemeenschapsnetwerken van
personen die zich zorgen maken en bijstand bij hun preventieve en
voorlichtingswerkzaamheden inzake GBV.Ervoor zorgen dat leerkrachten,
ander schoolpersoneel en leerlingen worden opgeleid in GBV en dat er in
de scholen systemen bestaan om overlevenden en kinderen die het risico
lopen GBV te krijgen, te identificeren en door te verwijzen.

 Ervoor zorgen dat alle leerkrachten een gedragscode ondertekenen die
alle vormen van GBV tegen leerlingen verbiedt, en opgeleid worden om die
code toe te passen. 

In samenwerking met partners en dienstverleners standaard operationele
procedures (SOP's) opstellen voor GBV-preventie en -respons, waarin de
coördinatieregelingen, verwijzingsroutes en rapportagemechanismen
worden beschreven. 

Contact opnemen met machthebbers (werkgevers, leraren, huisbazen) en
hen voorlichten over de risico's en gevolgen van GBV. De nadruk leggen op
de beginselen van non-discriminatie, gelijkheid voor de wet en gelijkheid
voor rechtbanken en gerechtshoven. 

In gesprekken met lokale autoriteiten en wetshandhavers en justitieel
personeel, waaronder vertegenwoordigers van informele
justitiemechanismen, benadrukken dat het belangrijk is de daders voor de
rechter te brengen. Voorzien in opleiding voor al het partnerpersoneel
inzake preventie van seksuele uitbuiting en misbruik van personen die tot
bezorgdheid stemmen. 

9.

10.

11.

12.

13..



Mishandelaar: een persoon die zich schuldig maakt aan gender
gerelateerd geweld.
Getroffen personen kunnen zowel het doelwit/slachtoffer/betrokkene
zijn als getuigen en personen die ingrijpen in de situatie van ongepast
gedrag en mogelijk geweld en intimidatie. 
Een toeschouwer is een persoon die aanwezig is bij getuige van een
incident van geweld of intimidatie, maar er niet aan deelneemt. Een
toeschouwer benadering wordt gebruikt om het inlevingsvermogen van
het slachtoffer te bevorderen, evenals de notie dat de werkgemeenschap
verantwoordelijk is voor het voorkomen van seksuele intimidatie.  Een
mondige omstander is iemand die een daad van geweld, discriminatie of
ander onaanvaardbaar of kwetsend gedrag waarneemt en actie
onderneemt.
Rapportage heeft betrekking op formele en/of informele rapportage,
tenzij anders vermeld. 
Seksuele intimidatie is elk ongewenst gedrag van seksuele aard waarvan
redelijkerwijs kan worden verwacht of aangenomen dat het beledigend of
vernederend is. Hoewel het meestal om een patroon van gedragingen gaat,
kan seksuele intimidatie de vorm aannemen van één enkel incident. Bij de
beoordeling van de redelijkheid van verwachtingen of waarnemingen
wordt rekening gehouden met het perspectief van de persoon die het
doelwit van het gedrag is. Seksuele intimidatie kan verschillende vormen
aannemen - van blikken en woorden tot fysiek contact van seksuele aard.
Voorbeelden van seksuele intimidatie (niet-limitatieve lijst) omvatten, maar
zijn niet beperkt tot: 

Ongewenste aanrakingen, waaronder knijpen, kloppen, wrijven of
opzettelijk tegen een andere persoon aanschuren.
Een persoon herhaaldelijk om een afspraakje vragen of om seks vragen 
Seksuele opmerkingen maken over uiterlijk, kleding of lichaamsdelen 
Schelden of beledigingen met een gender/seksuele connotatie gebruiken.
denigrerende of vernederende opmerkingen maken over iemands
seksuele geaardheid of genderidentiteit 
Het versturen van seksueel suggestieve mededelingen in welke vorm dan
ook. 

6. Sleutelbegrippen en definities

1.

2.

3.

4.

5.



het delen van seksuele of onzedelijke anekdotes of grappen
Ongepaste seksuele gebaren maken 
Het delen of tonen van seksueel ongepaste afbeeldingen of video's in welk
formaat dan ook. 
Poging tot of daadwerkelijke aanranding

De factoren bevorderen die verband houden met gezonde relaties en
gezonde seksualiteit, waardoor een gezondere sociale omgeving ontstaat.

6.   Primaire preventie van seksueel en intiem partnergeweld verwijst
naar het voorkomen van seksueel en intiem partnergeweld voordat het
plaatsvindt. Primaire preventie bestaat op een continuüm (primaire,
secundaire en tertiaire preventie). Deze inspanningen zijn erop gericht
veranderingen teweeg te brengen in individuen, relaties, gemeenschappen en
de samenleving door middel van strategieën die: 
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