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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het voorstel voor een besluit van de 
Raad om gendergerelateerd geweld aan te merken als vorm van criminaliteit als bedoeld 
in artikel 83, lid 1, VWEU
(2021/2035(INL))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de artikelen 8 en 10, 83, lid 1, en 225 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26 en 47,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld,

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Peking, die op 15 september 1995 
tijdens de vierde wereldvrouwenconferentie werden aangenomen, en de latere 
slotdocumenten van de bijzondere zittingen van de Verenigde Naties Peking +5 (2005), 
Peking +15 (2010) en Peking +20 (2015),     

– gezien de woordenlijst van het Europees Instituut voor gendergelijkheid,

– gezien de overeengekomen conclusies van de vijfenzestigste zitting van de Commissie 
van de Verenigde Naties voor de status van de vrouw van 15 tot 26 maart 2021,

– gezien de bepalingen van de rechtsinstrumenten van de Verenigde Naties op het gebied 
van de mensenrechten, met name die betreffende vrouwenrechten, en van andere 
instrumenten van de Verenigde Naties inzake geweld tegen vrouwen, zoals de 
Verklaring van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen 
van 20 december 1993,

– gezien het verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten van 2014 
getiteld “Geweld tegen vrouwen: een Europese enquête”,

– gezien zijn resolutie van 25 februari 2014 met aanbevelingen aan de Commissie inzake 
het bestrijden van geweld tegen vrouwen1,

– gezien zijn resolutie van 12 september 2017 over het voorstel voor een besluit van de 
Raad over de sluiting, door de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa 

1 PB C 285 van 29.8.2017, blz. 2.
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inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld2,

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2019 over verslechteringen op het gebied van de 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU3,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de toetreding van de EU tot het 
Verdrag van Istanbul en andere maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd 
geweld4,

– gezien zijn resolutie van 21 januari 2021 over de EU-strategie inzake gendergelijkheid5,

– gezien de artikelen 47 en 54 van zijn Reglement,

– gezien de gezamenlijke beraadslagingen van de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid 
overeenkomstig artikel 58 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (A9-0000/2021),

A. overwegende dat de gelijkheid van vrouwen en mannen als kernwaarde van de Unie 
vervat is in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie;

B. overwegende dat de Raad, uit hoofde van artikel 83, lid 1, derde alinea, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), op basis van de ontwikkelingen 
in de criminaliteit bij besluit kan vaststellen welke andere vormen van criminaliteit aan 
de in dat lid genoemde criteria voldoen;

C. overwegende dat gendergerelateerd geweld geweld is dat tegen vrouwen is gericht 
precies omdat zij vrouwen zijn, en vrouwen onevenredig zwaar treft; overwegende dat 
ook LGBTI-personen het slachtoffer van gendergerelateerd geweld zijn vanwege hun 
geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in genderstereotypen, patriarchale structuren en 
machtsasymmetrie;

D. overwegende dat het Europees Instituut voor gendergelijkheid feminicide definieert als 
het doden van vrouwen en meisjes op grond van hun geslacht;

E. overwegende dat er onvoldoende uitgebreide en vergelijkbare uitgesplitste gegevens 
beschikbaar zijn over gendergerelateerd geweld in al zijn vormen;

F. overwegende dat maatregelen van de Unie om geweld tegen vrouwen en meisjes en 
andere vormen van gendergerelateerd geweld uit te bannen vereisen dat de Commissie 
verschillende parallelle wegen bewandelt;

Gendergerelateerd geweld: oorzaken, gevolgen, en een totaalaanpak inzake preventie

2 PB C 337 van 20.9.2018, blz. 167.
3 PB C 449 van 23.12.2020, blz. 102.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0080.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0025.
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1. veroordeelt alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld, zoals geweld tegen LGBTI-personen, en betreurt het feit dat 
vrouwen en meisjes nog steeds worden blootgesteld aan psychologisch, fysiek, seksueel 
en economisch geweld, met inbegrip van seksuele uitbuiting en mensenhandel, zowel 
online als offline;

2. veroordeelt feminicide als extremere vorm van gendergerelateerd geweld tegen 
vrouwen en meisjes en als een zeer ernstige schending van de mensenrechten;

3. benadrukt dat geweld tegen vrouwen en andere vormen van gendergerelateerd geweld 
het resultaat zijn van de ongelijke machtsverdeling, patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot dominantie over en discriminatie ten aanzien 
van vrouwen door mannen; benadrukt dat deze situatie in de hand wordt gewerkt door 
sociale en economische ongelijkheid;

4. onderstreept de uiteenlopende psychologische gevolgen die gendergerelateerd geweld 
heeft voor slachtoffers, zoals stress, concentratiemoeilijkheden, angst, paniekaanvallen, 
laag zelfbeeld, depressie, posttraumatische stressstoornis, gebrek aan vertrouwen, en het 
gevoel onvoldoende controle te hebben; herinnert eraan dat gendergerelateerd geweld 
ook sociale en economische gevolgen heeft;

5. benadrukt dat het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden 
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het “Verdrag van Istanbul”) de 
internationale norm en een belangrijk instrument voor de uitbanning van 
gendergerelateerd geweld blijft door voor een gecoördineerde totaalaanpak te kiezen, 
waarbij de rechten van slachtoffers centraal staan en waarbij de problemen vanuit zeer 
uiteenlopende invalshoeken worden aangepakt;

6. laakt het feit dat de strijd tegen gendergerelateerd geweld negatieve gevolgen 
ondervindt van de aanvallen op de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; veroordeelt 
de acties van antigender- en antivrouwenbewegingen in Europa en daarbuiten die ernaar 
streven de bestaande wetgeving inzake vrouwenrechten en LGBTI+-rechten terug te 
schroeven;

7. dringt aan op maatregelen om gendergerelateerd geweld te voorkomen door de 
onderliggende oorzaken aan te pakken, waaronder het tegengaan van seksisme, 
genderstereotypen en patriarchale waarden; onderstreept dat gendergelijkheid centraal 
moet staan in het onderwijs en dat bewustmakingscampagnes nodig zijn;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten de regelmatige beschikbaarheid en 
vergelijkbaarheid van hoogwaardige uitgesplitste gegevens over alle vormen van 
gendergerelateerd geweld te verbeteren door samen te werken met Eurostat, het Bureau 
van de Europese Unie voor de grondrechten en het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid;

Alle vormen van gendergerelateerd geweld aanpakken

9. wijst op de noodzaak van gerichte beleidsmaatregelen ten behoeve van slachtoffers die 
met intersectionele vormen van discriminatie te maken krijgen, zoals vrouwelijke 
vluchtelingen, asielzoekers en migranten, inheemse vrouwen, vrouwen die racistisch 
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worden bejegend, vrouwen uit religieuze en etnische minderheden, lesbische, biseksuele 
en transvrouwen, oudere vrouwen en vrouwen met een handicap;

10. herinnert eraan dat de schending van seksuele en reproductieve rechten een vorm van 
geweld tegen vrouwen en meisjes is;

11. merkt op dat de Commissie aandacht moet besteden aan de specifieke omstandigheden 
met betrekking tot de bescherming van vrouwelijke migranten tegen gendergerelateerd 
geweld, en herinnert eraan dat alle slachtoffers van gendergerelateerd geweld, ongeacht 
hun verblijfsstatus, krachtens Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de 
Raad6 toegang moeten krijgen tot passende bescherming, ondersteunende diensten en 
doeltreffende rechtsmiddelen;

Bescherming, ondersteuning en schadeloosstelling 

12. verzoekt de lidstaten alle nodige maatregelen te nemen om vrouwen en meisjes in al 
hun diversiteit alsook alle slachtoffers van gendergerelateerd geweld beter te 
beschermen tegen alle vormen van geweld; 

13. onderstreept dat de lidstaten verplicht zijn ervoor te zorgen dat slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld over ondersteuning en diensten kunnen beschikken; herinnert 
in dit verband aan het belang van steun voor onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties en vrouwenhuizen;

14. verzoekt de lidstaten meer inspanningen te leveren om te waarborgen dat slachtoffers 
toegang hebben tot de rechter en dat slachtofferrechten centraal staan, om discriminatie, 
traumatisering of revictimisatie tijdens gerechtelijke, medische en politieprocedures te 
voorkomen;

15. verzoekt de lidstaten voor meer middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die beroepsmatig met slachtoffers van gendergerelateerd 
geweld in contact komen, te verbeteren; verzoekt de lidstaten te waarborgen dat 
slachtoffers recht hebben op door de overheid betaalde rechtsbijstand, zowel vóór als 
tijdens gerechtelijke procedures;

Volgende stappen op het niveau van de Unie 

16. benadrukt dat gendergerelateerd geweld een ernstig misdrijf is en een wijdverbreide 
schending van de grondrechten in de Unie vormt, en dus doeltreffender moet worden 
aangepakt en op gemeenschappelijke basis moet worden gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met name op het toenemende aantal antigender- en 
antivrouwenbewegingen, die goed georganiseerd zijn en een grensoverschrijdend 
karakter hebben;

17. benadrukt dat de bijzondere noodzaak om geweld tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld op gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 

6 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en 
ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57). 
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voortvloeit uit de noodzaak om minimumvoorschriften vast te stellen voor de definitie 
van strafbare feiten en sancties;

18. verzoekt de Commissie om krachtens artikel 83, lid 1, derde alinea, VWEU, een 
voorstel in te dienen voor een besluit van de Raad om gendergerelateerd geweld aan te 
merken als nieuwe vorm van criminaliteit, naar aanleiding van de aanbevelingen die in 
de bijlage bij deze resolutie zijn opgenomen, en verzoekt de Commissie om deze 
nieuwe vorm van criminaliteit als rechtsgrondslag te gebruiken voor een holistische 
richtlijn om alle vormen van gendergerelateerd te voorkomen en te bestrijden;

19. verzoekt de Commissie een richtlijn inzake gendergerelateerd geweld voor te stellen, 
waarin de normen van het Verdrag van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en die de 
volgende onderdelen omvat: preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; ondersteunende diensten en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld, met inbegrip 
van schendingen van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen, 
en minimumnormen voor rechtshandhaving;

20. verzoekt de Commissie een coördinator te benoemen inzake geweld tegen vrouwen en 
andere vormen van gendergerelateerd geweld;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de als bijlage bijgevoegde aanbevelingen te 
doen toekomen aan de Commissie en de Raad.
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE:

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de aanmerking van gendergerelateerd geweld als een nieuwe vorm van 
criminaliteit die aan de in artikel 83 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie genoemde criteria voldoet

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 83, 
lid 1,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De gelijkheid van vrouwen en mannen is een kernwaarde van de Unie, en is als 
fundamenteel beginsel van de Unie verankerd in de Verdragen en erkend in artikel 23 van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het “Handvest”).

(2) Overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU), moet de Unie er bij elk optreden naar streven de ongelijkheden tussen vrouwen 
en mannen op te heffen en de gelijkheid tussen hen te bevorderen. 

(3) Krachtens artikel 83, lid 1, derde alinea, VWEU, kan de Raad een besluit vaststellen tot 
aanmerking van andere dan de in artikel 83, lid 1, tweede alinea, VWEU, genoemde 
vormen van bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie die 
voortvloeit uit de aard of de gevolgen van deze strafbare feiten of uit een bijzondere 
noodzaak om deze op gemeenschappelijke basis te bestrijden. 

(4) Bij de vaststelling van een dergelijk besluit overeenkomstig artikel 83, lid 1, VWEU, 
derde alinea, besluit de Raad met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het 
Europees Parlement.

(5) Gendergerelateerd geweld is geweld dat tegen vrouwen is gericht, precies omdat zij 
vrouwen zijn, en treft vrouwen onevenredig zwaar. Ook LGBTI-personen zijn het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld, vanwege hun geslacht, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken. Gendergerelateerd geweld is geworteld in 
genderstereotypen, patriarchale structuren en machtsasymmetrie. 

(6) In het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld (het “Verdrag van Istanbul”) wordt gender 
gedefinieerd als “de maatschappelijk bepaalde rollen, gedragingen, activiteiten en 
eigenschappen die in een maatschappij passend worden geacht voor vrouwen en 
mannen”, wat nogmaals wijst op het feit dat geweld tegen vrouwen vaak een oorsprong 
vindt in de machtsongelijkheid tussen vrouwen en mannen.

(7) Gendergerelateerd geweld vormt een schending van de grondrechten zoals het recht op 
veiligheid, het recht op leven, en het recht op lichamelijke integriteit, die in respectievelijk 
artikel 6, artikel 2 en artikel 3 van het Handvest zijn verankerd.
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(8) Gendergerelateerd geweld is een ernstig misdrijf en vormt een wijdverbreide schending 
van de grondrechten in de Unie, en moet met doeltreffender worden aangepakt en op 
gemeenschappelijke basis worden gedefinieerd.

(9) Het feit dat regionale en internationale instrumenten worden aangenomen, zoals het 
Verdrag van Istanbul, de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van 
geweld tegen vrouwen en andere resoluties van de Verenigde Naties, toont aan dat er 
behoefte is aan een gemeenschappelijke basis om gendergerelateerd geweld in al zijn 
vormen te bestrijden.

(10) De bijzondere noodzaak om geweld tegen vrouwen en meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op gemeenschappelijke basis te bestrijden vloeit ook voort uit 
de noodzaak om minimumvoorschriften vast te stellen om strafbare feiten en sancties te 
definiëren, evenals cruciale kwesties als preventie, onderrapportage, bescherming van 
slachtoffers, steun en schadeloosstelling, en de vervolging van daders, waarbij de 
benadering en de mate van inzet sterk variëren onder de lidstaten.

(11) Gendergerelateerd geweld voldoet aan de criteria om te worden toegevoegd als nieuwe 
vorm van criminaliteit in overeenstemming met artikel 83, lid 1, VWEU,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1

Gendergerelateerd geweld wordt hierbij aangemerkt als een nieuwe vorm van criminaliteit die 
voldoet aan de criteria van artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad
   De voorzitter
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TOELICHTING

Geweld tegen vrouwen en meisjes is, net als gendergerelateerd geweld in andere vormen, 
bijvoorbeeld geweld tegen LGBTI-personen, geworteld in genderstereotypen, patriarchale 
structuren en machtsasymmetrie. Zonder twijfel kan deze vorm van geweld tot de zwaarste 
schendingen van de mensenrechten in de loop der tijden worden gerekend. Gendergerelateerd 
geweld moet worden uitgeroeid om volledige gendergelijkheid te bereiken. 

De ongelijkheid en het geweld waar vrouwen en meisjes aan worden blootgesteld, leiden tot 
fysieke, seksuele, psychologische en economische schade, die niet kan worden getolereerd in 
een rechtvaardige en democratische samenleving. Helaas, ook al is er tegenwoordig meer 
informatie beschikbaar en is men zich meer bewust van deze problematiek: de aanhoudend 
hoge prevalentie en de aanhoudende dreiging van gendergerelateerd geweld blijven, waar dan 
ook, vrouwen treffen en hun leven beperken.

Vele vrouwen krijgen te maken met intersectionele vormen van discriminatie, waardoor hun 
kwetsbaarheid groter wordt, bijvoorbeeld vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen die racistisch worden bejegend, vrouwen uit 
religieuze en etnische minderheden, LBT-vrouwen, oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap. Vaak lopen vrouwen die klacht neerleggen tegen een echtgenoot die hen 
mishandelt, het risico hun juridische status te verliezen en te worden uitgezet. Dat zou niet het 
geval mogen zijn.

Evenzo kunnen LGBTI-personen, louter omdat zij buiten de patriarchale gendernormen 
vallen, het slachtoffer worden van gendergerelateerd geweld, vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

De meest uitgebreide enquête op EU-niveau over geweld tegen vrouwen werd in 2014 
verricht door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten. De resultaten daarvan 
weerspiegelden duidelijk de omvang en de wreedheid van het probleem. 

De gegevens tonen aan dat een derde van de vrouwen in de EU reeds te maken heeft gehad 
met fysiek en/of seksueel geweld. Uit de enquête kwam naar voren dat elke week ongeveer 
50 vrouwen omkomen als gevolg van huiselijk geweld, en dat 75 % van de vrouwen op het 
werk of in een hoge leidinggevende functie al met seksuele intimidatie te maken had gehad. 

Hoewel deze enquête van groot nut was om inzicht te krijgen in de ernst, de omvang en de 
complexiteit van het probleem, is er nog steeds sprake van een groot tekort aan gegevens en 
van onderrapportage. Daarom is het van cruciaal belang om er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te dringen om de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over gendergerelateerd geweld in al zijn vormen te verbeteren. 

Gendergerelateerd geweld is van oudsher al een ernstige vorm van schending van de 
mensenrechten, maar COVID-19 heeft het geweld ten aanzien van vrouwen nog verergerd. 
Overheidsinstanties, vrouwenrechtenorganisaties en partners uit het maatschappelijk 
middenveld hebben gewezen op een toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld 
tijdens de pandemie, samen met een toegenomen vraag naar noodopvang. De VN heeft dit een 
“schaduwpandemie” genoemd. 

Ook de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten is in verschillende 
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Europese landen beperkt vanwege de huidige sanitaire situatie, de gevolgen daarvan voor de 
gezondheidszorg, en de lockdownmaatregelen. In dat opzicht moet de volledige eerbiediging 
van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten een essentiële taak van de Unie zijn, 
in eender welke context. De strijd tegen gendergerelateerd geweld zal pas effectief zijn als 
vrouwen volledig toegang hebben tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. 

Voor de uitbanning van gendergerelateerd geweld is een aanpak vereist waarbij 
strafrechtelijke maatregelen slechts één onderdeel vormen, en waarbij de nadruk sterk ligt op 
verschillende strategieën om de gendergelijkheid te vergroten, slachtoffers mondiger te maken 
en te ondersteunen, en de sociale en economische autonomie van vrouwen te versterken. 
Daartoe moeten ook bredere politieke, juridische, sociale en economische beleidsmaatregelen 
worden genomen, met het oog op de bestrijding van segregatie, ongelijkheid en discriminatie.

Tijdens zijn achtste zittingsperiode heeft het Europees Parlement vastgesteld dat de richtlijn 
slachtofferrechten en het Europees beschermingsbevel niet volledig ten uitvoer zijn gelegd in 
de hele EU, met name wat de toegang tot ondersteunende diensten betreft, en dat de 
verschillen tussen rechtsstelsels het gebruik van Europese beschermingsbevelen belemmeren.

Voorts dringt het Parlement er sinds 2009 bij de Commissie op aan een alomvattend voorstel 
op te stellen voor een richtlijn inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en alle andere vormen van gendergerelateerd geweld, om ervoor te zorgen dat alle vrouwen in 
de EU hetzelfde niveau van bescherming tegen geweld genieten. In zijn resolutie van 
25 februari 2014 heeft het Parlement ook de Raad verzocht geweld tegen vrouwen toe te 
voegen aan de in artikel 83, lid 1, VWEU, genoemde vormen van bijzonder zware 
criminaliteit, en heeft het de Commissie verzocht de procedure voor toetreding van de EU tot 
het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa op te starten, in aanvulling op een 
toekomstige EU-richtlijn. Dat is echter nog steeds niet gebeurd. 

Het ontbreken van een alomvattende EU-strategie om gendergerelateerd geweld en de 
achterpoortjes en onderlinge verschillen in de nationale wetgeving van de lidstaten te 
bestrijden, vormt een reëel probleem. Daarom moet een richtlijn worden uitgewerkt om alle 
lidstaten te verplichten een einde te maken aan deze systematische vorm van geweld. Om 
holistisch, inclusief en doeltreffend te zijn, moet deze richtlijn bovendien gepaard gaan met de 
toevoeging van gendergerelateerd geweld aan de in artikel 83, lid 1, VWEU, opgenomen 
vormen van criminaliteit. Dit kan vervolgens als rechtsgrondslag dienen om tot 
gemeenschappelijke juridische definities te komen en gemeenschappelijke minimumnormen 
in het wetgevingskader van de EU vast te stellen voor de preventie en bestrijding van 
gendergerelateerd geweld op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.

Tot slot is het belangrijk te erkennen dat vrouwenrechten en gendergelijkheid in de hele 
Europese Unie onder vuur liggen. Antigender- en antivrouwenbewegingen trachten de 
bestaande wetgeving inzake vrouwenrechten en LGBTI-rechten terug te schroeven. Deze 
situatie houdt ook verband met een bredere achteruitgang van de democratische instellingen, 
de rechtsstaat en de grondrechten. In dit opzicht moet worden benadrukt dat de rechtsstaat en 
de democratie alleen kunnen bestaan wanneer ook gendergelijkheid is verzekerd.


