
GEMEENTE ANDERLECHT PIONIER INZAKE BESTRIJDING GEWELD TEGEN 
VROUWEN
De gemeenteraad heeft het Verdrag van Istanboel goedgekeurd

Op donderdag 21 februari heeft de gemeenteraad van Anderlecht een  motie ten voordele van 
vrouwenrechten goedgekeurd, in het kader van het Verdrag van de Raad van Europa, ook wel “Het  
Verdrag van Istanboel” genoemd.  Hiermee is Anderlecht de eerste gemeente binnen het Brussels 
Gewest  dat  dit  initiatief  neemt  op  basis  van  een  voorstel  dat  werd  neergelegd  door 
gemeenteraadsleden Shahin Mohammad, Isabelle Emmery en Nketo Bomele en wordt gesteund 
door het voltallige college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad heeft gestemd voor de oprichting van een werkgroep onder de leiding van de 
schepen van Gelijke Kansen. Het is de bedoeling om een concreet en meetbaar actieplan op te  
stellen  inzake  de  strijd  tegen  intimidatie  en  seksistisch  geweld  in  de  openbare  ruimte,  de 
sensibilisering van wijkagenten met betrekking tot tekenen van partnergeweld, een verbetering 
van de verlichting en “vrouwvriendelijke” urbanisatie,...

Ter herinnering: op 8 maart vindt de Internationale dag van de Vrouwenrechten plaats.  Voor de 
gelegenheid organiseert Anderlecht heel wat activiteiten die vrouwen in de kijker plaatsen (zie  
programma in bijlage).

Volgens  cijfers  gepubliceerd  door  het  ministerie  van  Justitie,  heeft  de  politie  in  2017  20581 
klachten voor lichamelijk geweld “binnen het koppel” geregistreerd.  Dit zijn niet minder dan 56 
klachten per dag. In 2018 werden er in het land meer dan een dertigtal vrouwen vermoord, alleen 
maar omdat ze vrouw zijn. Geweld tegen vrouwen is, volgens verschillende verslagen die Amnesty 
International  als  sinds  verschillende  jaren  opstelt,  de  meest  voorkomende overtreding  van  de 
mensenrechten ter wereld.

Het Verdrag van Istanboel werd van kracht op 1 juli 2016 in België en creëert een bindend kader  
dat de toepassing van een gecoördineerd beleid inzake preventie, bescherming, vervolging en een 
geïntegreerd beleid  vergemakkelijkt.  Door  deze juridische tekst  op  gemeentelijk  niveau toe  te 
passen, wordt Anderlecht een voortrekker inzake de strijd voor vrouwenrechten en stuurt het een 
positief signaal uit.
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