Schriftelijke vraag gesteld door Mevrouw Michaux: Lockdown en geweld
Goeiedag,
In december 2019 heeft onze gemeente op initiatief van Isabelle Maduda de motie
aangenomen waarmee ze zich inzet voor de strijd tegen geweld en discriminatie van vrouwen
en de erkenning van vrouwenmoorden.
Door de lockdown worden meer vrouwen geconfronteerd met gecompliceerde situaties die
velen al eerder kenden: de stress door de quarantaine, continu leven met de agressor,
permanente controle over communicatie en contacten, toenemende spanningen omdat mensen
in een beperkte ruimte moeten samenleven.
De risico's op ernstig geweld zijn aanzienlijk toegenomen en fysiek en seksueel geweld
binnen het gezin komen vaker voor.
Verschillende vrouwenverenigingen hebben waarschuwingen daaromtrent onder de aandacht
gebracht, zoals de vereniging ‘Femmes de Droit’. De vzw ‘Vie Féminine’ heeft haar
activiteiten aangepast: ze heeft haar juridische en sociale permanenties versterkt en heeft van
het Waalse Gewest de toelating gekregen om deze activiteiten telefonisch te doen, wat
voordien niet het geval was omdat hen gevraagd werd deze fysiek te organiseren.
Kunt u mij vertellen of de gemeente haar inzet voor de bestrijding van dit geweld in deze
helaas bevorderlijke periode voor geweld ook heeft aangepast?
Zo ja, welke maatregelen werden er getroffen?
Werd de politie ook gesensibiliseerd voor dit probleem?
Ik dank u alvast voor uw antwoorden.
Vriendelijke groeten
Valérie Michaux, 13 mei 2020

Antwoord van de heer Roberti:
Mevrouw het raadslid, van harte bedankt voor uw vragen.
De vraag i.v.m. politie werd voorgelegd aan pde politieraad op 27 april jl. en ik geef u het
antwoord van de korpschef.
Op het niveau van de gemeente zetten we ons in voor de strijd tegen de gevreesde toename van
geweld. De preventiedienst en het OCMW zijn gemobiliseerd om steun te bieden bij de gekende
specifieke situaties en nieuwe gevallen die zouden opdagen. Ook verenigingen werden
aangesproken om alert te blijven en slachtoffers door te verwijzen naar de geschikte diensten
om geweld een halt toe te roepen.
Vorst neemt ook actief en heel concreet deel aan de uitvoering van het plan van de Franse
Gemeenschapscommissie om de slachtoffers van intrafamiliaal geweld te beschermen.
Aangezien de opvanginitiatieven uiterst vertrouwelijk te werk moeten gaan, kan ik deze acties
niet verder detailleren om de maatregelen niet in het gedrang te brengen.

