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THEMATISCHE PRIORITEITSGEBIEDEN

Huiselijk geweld en de verspreiding van handvuurwapens
 De overeengekomen conclusies van de CSW57 op het thema van het beëindigen van geweld en discriminatie

tegen vrouwen en meisjes erkent de relatie tussen het "illegale gebruik van en de illegale handel in
handvuurwapens en lichte wapens en het verergerde geweld tegen vrouwen en meisjes." 1
 In April 2013, namen overheden het allereerste wapenhandelsverdrag aan bedoeld om de verkoop van wapens
te verbieden indien er een risico bestaat dat de wapens kunnen worden gebruikt om overtredingen of
schendingen van het internationaal humanitair recht begaan en is het eerste verdrag dat het verband erkent
tussen gendergerelateerd geweld en de internationale wapenhandel. 2
 Het hebben van een pistool in huis verhoogt het risico dat iemand in huis vermoord wordt met 41%, maar
voor vrouwen in het bijzonder, is het risico bijna verdrievoudigd met een stijging van 272%. 3
 Een recente studie zegt dat in Zuid-Afrika de proportie van moord op vrouwen ouder dan 14 is afgenomen,
maar dat de moord op vrouwen door intieme partners, met inbegrip van echtgenoot, vriend, partner van
hetzelfde geslacht, of afgewezen minnaar op geen enkele substantiële wijze is afgenomen. De studie zegt dat in
1999 8,8 per 100.000 vrouwen in Zuid Afrika vermoord werden door intieme partners tegenover 5,6 in 2009.4

Geweld door overheidsactoren
 In Darfur leven vrouwen en meisjes onder de constante dreiging van verkrachting door soldaten van de

Soedanese regering, leden van de door de regering gesteunde Janjaweed-milities, rebellen en ex-rebellen. 5
 Sinds 2011, tijdens de diverse protesten tegen de regering in Egypte, zijn vrouwen seksueel misbruikt door
mannen in het leger of andere mannelijke demonstranten met weinig inspanning van de kant van de regering om
hen te beschermen of daders te straffen. 6
 Verhoogde militarisering en de viering van de culturen van militarisme blijven gender en sociale gelijkheid
belemmeren, en illusteren het gebruik van geweld als legitieme bronnen van macht in onze samenleving. 7
 Volgens SIPRI zijn wereldwijde militaire uitgaven meer dan 1,7 biljoen US dollar, met een snelle groei van de
militaire uitgaven in Noord-Afrika. De militaire uitgaven van de Verenigde Staten zijn goed voor 41%, gevolgd
door China met 8,2%, Rusland met 4,1%, en het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk met elk 3,6%. 8

Seksueel geweld tijdens en na conflicten
 Het wordt geschat dat elke dag 40 vrouwen worden verkracht in de Zuid-Kivu regio.9
 Verkrachting is ongebreideld gegroeid in het aanhoudende conflict in Syrië, met name tegen vrouwen. Het is






onduidelijk wat het precieze aantal slachtoffers van verkrachting is in het land, en aantallen zijn niet gemakkelijk
te controleren vanwege het voortdurende geweld.10
Uit statistieken van de VN blijkt dat 1700 vrouwen werden verkracht in Somalië in 2012, maar Zainab Hawa
Bangura, de speciale VN-Vertegenwoordiger voor Seksueel Geweld in Conflicten noemt het een "grove
onderschatting" vanwege de lage mate van rapportage van seksueel geweld en de gerapporteerde cijfers in
Somalië beslaan niet de gebieden die gecontroleerd worden door Al Shabaab.11
Human Rights Watch heeft gemeld dat mannen in uniform, inclusief mannen die verbonden zijn aan
regeringstroepen en aan de overheid gelieerde milities, verantwoordelijk zijn voor "een significant aantal
verkrachtingen van ontheemde vrouwen en meisjes sinds juli 201.1" 12
In Liberia, uit een onderzoek van de regering in 10 gemeenten in 2005-2006, bleek dat 92% van de 1.600
ondervraagde vrouwen seksueel geweld hadden ervaren, waaronder verkrachting.13
Een vrouw in het Jalozai vluchtelingenkamp in Pakistan rapporteerde dat ze door een beveiligingsbeambte werd
gedwongen tot uitwisseling van seksuele diensten om basisvoedsel te verkrijgen in het kamp.14
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