Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
PERSBERICHT – 8 december 2015, Brussel

Brussel brengt geweld tegen vrouwen in kaart
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets bestelt een studie naar geweld tegen vrouwen
in het Brussels gewest. Hiervoor sluit ze een samenwerkingsverband met het Instituut voor De
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Universiteit Gent. De laatste studie naar geweld tegen
vrouwen dateert uit 2010 en deze cijfers zijn dus niet meer actueel. Met de nieuwe studie wil Bianca
Debaets inzicht verwerven in het aantal slachtoffers, de vormen van geweld, de risicofactoren en de
gevolgen van geweld voor Brusselse vrouwen.
“De laatste studie naar geweld tegen vrouwen in Brussel dateert van 2010. 12% van de Brusselse
vrouwen gaf toen aan in het jaar voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer geweest te zijn van
geweld. Dit percentage is hoger dan het Europese gemiddelde,” stelt Bianca Debaets. “Om een beleid
op maat van de uitdagingen van de Brusselse grootstad te voeren is correct cijfermateriaal
onontbeerlijk. De studie zal de ruggengraat vormen van mijn beleid rond geweld op vrouwen.”
De studie peilt naar het aantal Brusselse vrouwen dat het slachtoffer is geworden van geweld. Verder
wordt onderzocht welke vormen van geweld zij hebben ondergaan en de impact die dat heeft gehad
op hun fysieke, psychosociale en mentale gezondheid en levenskwaliteit. Ook wordt er uitgezocht of
vrouwen van bepaalde etnische origine, leeftijd, en uit bepaalde wijken in Brussel of met een
bepaald opleidingsniveau een verhoogd risico hebben om het slachtoffer van geweld te worden.
Om het vertrouwen van de ondervraagde vrouwen te garanderen werkt de UGent enkel samen met
vrouwelijke onderzoeksters die in 5 talen (Frans, Nederlands, Engels, Spaans en Arabisch) peilen naar
het welzijn van de deelneemsters. De onderzoeksters willen te weten komen of de vrouwen in kwestie
in het verleden al klacht hebben ingediend bij de politie, en of dit hun werkelijk geholpen heeft. Om
uitval bij respondenten te minimaliseren wilt UGent werken met cadeaucheques. Onderzoek uit het
verleden heeft uitgewezen dat deze aanpak werkt.
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