OPROEP

Stop geweld en uitbuiting,
te beginnen bij kinderen
Aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet,
Voor de aanstaande kabinetsperiode vragen wij u dringend om voorrang te geven aan de bescherming en veiligheid
van mensen die te maken hebben met geweld en uitbuiting, vooral kinderen en jongeren. Of het nu gaat om
verwaarlozing, mishandeling, misbruik, (seksuele) uitbuiting of online geweld, slachtoffers kunnen jarenlang last van
trauma’s hebben. Na verkeersongevallen is dit soort geweld de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak. Veel slachtoffers
van geweld worden steeds opnieuw slachtoffer. Ze komen niet aan een toekomst toe omdat ze met een belast verleden
niet verder kunnen. Geweld wordt van de ene op de andere generatie overgedragen en heeft langdurig impact op
maatschappelijk niveau.
Geweld komt veel voor maar wordt slecht gezien. Geweld tegen kinderen en volwassenen moet stoppen en de mensen
die het hebben meegemaakt, moeten onze best mogelijke zorg krijgen. Met veiligheid, bescherming en (trauma)
behandeling voor duurzame kansen op een zelfstandig leven.
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de signalering en aanpak van geweld door gemeenten en wijkteams. Helaas
heeft dat onvoldoende effect gehad. Zo kunnen hardnekkige misstanden die specialistische kennis behoeven, zoals
(seksuele) uitbuiting en eergerelateerd geweld, voortbestaan. Zo krijgen geweldslachtoffers vaak te laat of onvoldoende
adequate hulp, veiligheid en bescherming waardoor er niet sprake is van een werkelijke oplossing.
De ernst van de problematiek en de wetenschappelijke inzichten daarover vereisen grote voortvarendheid in een
goede, landelijke aanpak met:
•

Landelijk vastgestelde richtlijnen voor signalering en behandeling.

•

Specialistische en integrale zorg, veiligheid en bescherming voor ernstige geweldslachtoffers in enkele landelijk
georganiseerde expertise- en behandelcentra.

•

Sterk vereenvoudigde systemen voor het bekostigen en verantwoorden van deze landelijke en specialistische zorg.

‘Je doet er wel toe! Dat zou ik willen zeggen tegen kinderen
die geweld meemaken. De hele wereld ligt nog aan je voeten’
(Voormalig slachtoffer van uitbuiting)

Wij roepen de Tweede Kamer en het kabinet op:
I.

Neem uw stelselverantwoordelijkheid in de strijd tegen geweld en uitbuiting
De meeste hulp aan slachtoffers van geweld en uitbuiting is sinds 2015 lokaal en regionaal georganiseerd. De 352
gemeenten in Europees Nederland en drie gemeenten in de Cariben dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.
Echter, de praktische uitwerking van deze verantwoordelijkheid schiet tekort. Om geweld écht te stoppen en
slachtoffers de noodzakelijke veiligheid en bescherming te geven, moet de landelijke overheid in actie komen.
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II.

Onderken dat de aanpak van geweld en uitbuiting specialistische expertise vereist die op lokaal,
regionaal én landelijk niveau is geborgd
Een aanzienlijk deel van de kinderen en volwassenen die met geweld te maken heeft, krijgt complexe
problemen. Hoe ernstiger - de dreiging van - het geweld en de problemen, des te noodzakelijker is het om
bescherming en behandeling meteen op het juiste niveau te organiseren.
Het doorbreken van de geweldscyclus vereist een integrale aanpak:
•

Waarbij de veiligheid en bescherming van slachtoffers en getuigen van geweld, zoals van eergeweld en
uitbuiting, voorop staat.

•

Die slachtoffers niet opsluit terwijl daders vrij rondlopen; cruciaal is kind- en volwassenvriendelijke
bescherming en veiligheid, in samenwerking met gespecialiseerde teams van politie en het Openbaar
Ministerie.

•

Die voor de meest onveilige en/of getraumatiseerde groep slachtoffers veiligheid en bescherming
combineert met specialistische zorg en kennis over trauma’s en de gevolgen daarvan; die het geweld volledig
en voor altijd stopt; die gericht is op de toekomst.

•

Die naast het slachtoffer ook andere gezinsleden helpt en ondersteunt.

•

Die de zorg inzet die nodig is, ongeacht of deze zorg in de huidige kaders voor gespecialiseerde zorg
past, zoals ggz (psychiatrische klachten en stoornissen), jeugdzorg (opvoed- en opgroeiproblemen) of de
gehandicaptensector (verstandelijke beperking).

De meest kwetsbare en/of getraumatiseerde slachtoffers hebben integrale, specialistische hulp nodig. Deze
hulp moet geboden worden in een aantal landelijk werkende expertise- en behandelcentra die de zorg en
bescherming koppelen aan onderzoek en (door)ontwikkeling van interventies. De zo opgebouwde kennis
en ervaring moet ten goede komen aan de (lokale) bescherming en zorg voor slachtoffers in het gehele land.
Organiseer deze landelijke centra vergelijkbaar met de specialistische gezondheidscentra voor brandwonden of
kinderoncologie.

III. Geef slachtoffers van geweld en uitbuiting de toekomst die ze verdienen
Kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel misbruik en uitbuiting zijn onderwerpen die de partijpolitiek ver
overstijgen. Zet ze op de politieke agenda. Regel het goed tijdens de komende kabinetsperiode. Wacht er niet mee.
•

Stel richtlijnen op voor een adequate signalering en behandeling van ernstig geweld.

•

Geef een aantal landelijke expertise- en behandelcentra de opdracht om kennis en behandelingen verder te
ontwikkelen.

•

Geef ruimte aan innovatie en doorontwikkeling die ten goede komt aan alle slachtoffers van geweld en waar
lokaal en regionaal werkende professionals van kunnen profiteren.

•

Waarborg dat slachtoffers zowel offline als online (anoniem) laagdrempelige, professionele hulp kunnen
inroepen.

•

Maak de bekostiging en verantwoording van de landelijke, integrale specialistische zorg eenvoudiger.

Deze oproep wordt ondersteund door de volgende organisaties:
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Contact: kkloosterboer@fier.nl

