Aanbevelingen
1.

Landelijk en lokaal een driedelige aanpak die verder reikt dan het strafrecht.

Alliantie voor Zelfbeschikking

Landelijk en lokaal dienen drie pijlers in beleid en aanpak centraal te staan:


het versterken van de rechtspositie en emancipatie op groeps- en individueel niveau;



de bescherming en het in veiligheid stellen van potentiële slachtoffers;



rechtshandhaving oftewel het aanpakken van daders.

MANIFEST

Landelijk vraagt deze aanpak een gedeeld beleid en nauwe samenwerking tussen diverse ministeries waarop één
ministerie regie voert. Dit in afstemming met gemeenten waar lokale bestuurders de regie voeren.

2. Het versterken van de rechtspositie en emancipatie op groeps- en individueel niveau. Emancipatie van
groepen en individuen kan alleen van binnenuit worden georganiseerd. Zelforganisaties en

vrouwen- en

mensenrechtenorganisaties hebben de taak mentaliteitverandering binnen groepen te starten en individuen weerbaar
te maken tegen schending van hun vrijheid en zelfbeschikking. Het versterken van de rechtspositie vraagt ook van
overheden ondersteunende wetten, regelgeving en procedures gericht op een zelfstandige rechtspositie en
bescherming.

3. Een landelijke taskforce voor de coördinatie van de bescherming van slachtoffers op casusniveau.
De taskforce opereert - op maat - nationaal en heeft internationale bevoegdheden om slachtoffers snel en adequaat te
helpen. Waar nodig wordt samengewerkt met groepen uit de emancipatiebeweging (zelforganisaties en vrouwen- en
mensenrechtenorganisaties) om informele (inter)nationale netwerken en toegepaste kennis over gemeenschappen in
te kunnen zetten.

4. Garant staan voor verbetering van informatie, preventie en adequate hulpverlening in binnen- en
buitenland. Dit vereist afstemming en samenwerking tussen diverse hulpverleningslijnen van zowel de strafrechtelijke
aanpak als de reguliere (juridische) hulpverlening. Verbetering van preventie en adequate hulpverlening vraagt
deskundigheidsbevordering voor hulpverleners en opvang. Om problemen vroegtijdig te signaleren en een effectieve
hulpverlening te garanderen is expertise en wederom een integrale aanpak nodig. Diverse groepen professionals
behoeven handvatten en voorlichting alsmede een protocol waarin de basis voor samenwerking voor de hele lijn van
hulpverlening is uitgewerkt. Van de eerste melding tot en met de nazorg in binnen- en buitenland. Hiervoor is verdere
opbouw en versterking van netwerken op nationaal, Europees en internationaal niveau nodig.

5. Een centraal meld- en adviespunt waarin mensen met hulpvragen worden geadviseerd over partnerkeuze,
bescherming, rechtspositie in Nederland en land van herkomst, familiewetgeving, kinderen en verblijfsrecht. Een
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advies en informatie die niet direct met geweld - dus met Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld - worden
geassocieerd.

6. Rechtshandhaving middels handhaving bestaande wetten en rechten en aanpassing daar waar
nodig. Wetten dienen te zijn toegepast op de werkelijkheid en conform de ontwikkelingen in de samenleving, zoals wij
pleiten voor een brede definitie van huwelijksdwang in het wetsvoorstel huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke
genitale verminking. Ambassades, politie en rechters dienen toe te zien op de veiligheid en juridische bescherming van
slachtoffers en dienen daders aan te pakken. Daar waar rechtsstelsels conflicteren dient inzet voor bescherming en
aanpak te worden gegarandeerd, zoals toezicht op fair trial van Nederlandse vrouwen bij ontbinding van hun huwelijk in
het buitenland. Met behulp van bilaterale, Europese en internationale verdragen kunnen mensenrechten en daarmee
het recht op zelfbeschikking, worden ondersteund.
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