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HUISELIJK GEWELD EN HANDVUURWAPENS

Door IANSA Women’s Network and Center for Women’s Global Leadership
De verspreiding van handvuurwapens en hun rol in huiselijk geweld: Van de
bijna 900 miljoen handvuurwapens in de wereld van vandaag, is meer dan 75% in handen
van particulieren - de meeste van hen mannen - en opgeslagen in woningen. Volgens de
2013 Small Arms Survey, stierven tussen 2004 en 2009 slechts 10 procent van een
gemiddeld 526.000 mensen die jaarlijks gewelddadig om het leven kwamen door
mitrailleurvuur, mortieren en andere dodelijke wapens in conflicten zoals Syrië, Mali en
Afghanistan. 90% van degenen die gewelddadig aan hun einde komen, sterven door de
aanwezigheid en het gebruik van handvuurwapens ver van het slagveld.
Het wordt steeds duidelijker dat het grootste risico van wapengeweld voor vrouwen
over de hele wereld niet aanwezig is op straat of het slagveld, maar in hun eigen huis.
Over de hele wereld, in elke klasse, ras en kaste, in elke religie en regio, zijn er mannen
die hun intieme partners blootstellen aan fysiek of psychisch geweld, of in veel gevallen,
beiden.
Sterker nog, familie moorden zijn de enige categorie van moorden waar meer vrouwen
dan mannen het slachtoffer van zijn. Wanneer een vrouw wordt vermoord in het huis, is
haar partner of een mannelijk familielid hoogstwaarschijnlijk de moordenaar, vaak met
een voorafgaande registratie van huiselijk geweld. Pistool geweld kan een onderdeel zijn
van de cyclus van intimidatie en agressie die veel vrouwen ervaren van een intieme
partner. Voor elke vrouw die gedood of lichamelijk gewond raakt door vuurwapens, zijn
er nog veel meer die worden bedreigd.
Anna Alvazzi del Frate, Hoofd Onderzoek van de enquête, bevestigt dat geweren en
huiselijk geweld een dodelijke combinative vormen. Het rapport citeert studies van een
aantal landen die laten zien dat tussen de 40 en 70% van vrouwelijke slachtoffers van
moord gedood worden door een intieme partner. Het is drie keer meer waarschijnlijk
voor vrouwen om gewelddadig om het leven te komen wanneer er een pistool thuis is.
Bijvoorbeeld, in Frankrijk en Zuid-Afrika, een op de drie vrouwen vermoord door hun
echtgenoot is neergeschoten, in de Verenigde Staten stijgt dit aantal tot twee op de drie.

Wapen confiscatie in Turkije: "In
April 2013 kondigde Minister Fatma Şahin
van Familie en Sociaal Beleid aan dat de
wapens van 15.000 mannen die
betrokken zijn geweest bij geweld tegen
vrouwen in beslag waren genomen als een
beschermende maatregel nadat de Wet
Inzake de Preventie van Geweld Tegen
Vrouwen in werking was getreden in
Maart 2012. [...] Şahin verklaarde dat
beveiligers de wapens van niet alleen de
mensen die geweld tegen vrouwen hebben
toegebracht in beslag waren genomen,
maar ook van mannen die het potentieel
hebben om geweld te plegen [...] Volgens
Şahin, "We geven een duidelijke
boodschap af hiermee: Als je je woede niet
kan beheersen, kan je niet je pistol blijven
gebruiken. Dit is een zeer duidelijk
standpunt."
Uittreksel uit “Şahin: Guns of 15,000
abusive men seized under domestic
violence
law”
Today’s
Zaman.http://www.todayszaman.com/ne
ws-312614-sahin-guns-of-15000-abusivemen-seized-under-domestic-violencelaw.html
In
sommige
staten
zijn
wapenrechten belangrijker dan
instrukties
van
bescherming,
USA: "Het bevel van de rechter verbood
de heer Holten om zich binnen twee
blokken van het huis van zijn ex-vrouw te
bevinden en legde een aantal andere
beperkingen op. Wat het hem niet
oplegde was om zjin geweer in te leveren
[...] Ongeveer 12 uur nadat hij de
restrictie opgelegd had gekregen, lag de
heer Holten te wachten toen zijn ex-vrouw
terug kwam van een afspraak met hun
twee kinderen. (Vervolg)

De woning wordt traditioneel beschouwd als een veilige plek, maar wanneer een pistool
aanwezig is, is het risico van overlijden vermenigvuldigd. Bij het bekijken van
gewelddadige criminaliteit, is het natuurlijk om te focussen op de rol van de illegale
handvuurwapens. Echter, de meeste vuurwapens gebruikt in huishoudelijke moorden zijn
legaal. Het is ook belangrijk om het misbruik van wapens door de veiligheidssector te
overwegen, waaronder politieagenten en soldaten, die op dat moment niet officieel
werkzaam zijn. De vrouw van een Amerikaanse soldaat vertelde de onderzoekers: "Hij zei meestal: 'Je zal dit doen, of ...,' en
hij liep dan naar de wapenkast."

De 16 Dagen Campagne blijft zich richten op een serieus aspect van de verspreiding van handvuurwapens: de doden en
gewonden als gevolg van wapens in het huis. De tijd breekt aan om ervoor te zorgen dat dit aspect van wapengeweld wordt
erkend en in de hele wereld aangepakt wordt.

Voorgestelde akties
De ‘Ontwapen Huiselijk Geweld’ Campagne (IANSA Vrouwen Netwerk):
Dit is de eerste internationale campagne om een van de meest serieuze, maar minst
bekende, aspecten van geweld tegen vrouwen aan te pakken - doden en gewonden als
gevolg van wapens in het huis.
Meer informatie op: http://www.iansawomen.org/disarm_dv
Belangenbehartiging: Ontwapen daders van huiselijk geweld. Pleit voor huiselijk
geweld wetten die de verwijdering van wapens vereisen. Op zijn minst moet de politie
worden verplicht om de echtgenote of voormalige echtgenote te raadplegen alvorens
een aanvraag voor een wapenvergunning goed te keuren. Australië, Canada, ZuidAfrika, en Trinidad en Tobago behoren tot de landen die hun wettelijke kaders hebben
geharmoniseerd op pistool licenties en huiselijk geweld. Zulke wetten vormen en
weerspiegelen waarden, in het bijzonder versterken ze de waarden van
geweldloosheid; ze kunnen ook daadwerkelijk een verschil maken. Canada scherpte zijn
pistool wetten aan in 1995 en tegen 2003 was het aantal moorden door een geweer
over het algemeen gedaald met 15%, en met 40% voor vrouwen.
Behandel intiem partner en huiselijk geweld als een ernstige misdaad en
bescherm en ondersteun vrouwen die het melden: Vrouwen doen vaak geen
aangifte van huiselijk geweld, hetzij omdat ze te bang zijn of omdat ze geen toegang tot
de politie of justitie hebben. Regeringen moeten ervoor zorgen dat de strafrechtelijke
systemen vrouwen aanmoedigen om huiselijk geweld te melden, ondersteuning bieden
voor hen wanneer ze dat doen, en de schuldigen straffen.
Train wetshandhavers om gewapend intiem partner en huiselijk geweld aan
te pakken: Lokale wetshandhavers zijn vaak de eersten om te reageren op en te
interveniëren in gevallen van huiselijk geweld. Politie moet worden opgeleid om
zorgvuldig, effectief en rechtmatig te reageren op dergelijk geweld.

(Vervolg) Gewapend met een klein semiautomatisch geweer die hij enkele
maanden daarvoor gekocht had, stapte hij
uit zijn auto en stak het geweer in haar
borst. Hij leidde haar het huis binnen,
schreeuwend dat hij haar ging vermoorden.
[...] "Ik herinner me dat ik dacht,
Smerissen, ik heb de smerissen nodig,' "
schreef zij later in een verklaring aan de
politie. "Hij gaat me vermoorden in mijn
eigen huis. Ik ga dood! "
Mw. Holten, echter, slaagde er in om 911
te bellen op haar mobiel en deze onder
een deken op de bank te moffelen. De
telefoniste hoorde mevrouw Holten smeken
voor haar leven en stuurde al snel officieren
naar de de lokatie. Toen ze de trap
opkwamen met hun getrokken geweren,
gaf dhr. Holten zich over. Ze vonden mw.
Holten in elkaar gedoken, hysterisch, op de
vloer. "
Uittreksel uit Luo, Michael. “In Some
States, Gun Rights Trump Orders of
Protection” The New York Times. March 17,
2013. http://www.nytimes.com/
2013/03/18/us/facing-protective-orders-andallowed-to-keep-guns.html
?ref=michaelluo&_r=0

Eis dat alle wapens veilig opgeslagen worden: Wapeneigenaars moeten worden verplicht om wapens veilig op te slaan
en om de munitie op een aparte plaats te bewaren. In Wit-Rusland moeten geweren in afgesloten dozen worden bewaard, uit
elkaar gehaald en gelost, met de munitie apart opgeslagen.
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