Campagne Nu is het genoeg. Help jezelf. Help de ander.
In de landelijke campagne over huiselijk geweld die op 16 april van start gaat (tot 27
mei) staan het landelijk telefoonnummer, 0900 - 126 26 26 en de website
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl centraal.
De campagne maakt gebruik van televisie, radio en internet. Maar ook met banners op
websites, advertenties in radio/tvgidsen en artikelen in bladen en op sites wordt de
komende maanden aandacht gevraagd voor huiselijk geweld.
Het campagnemateriaal, waaronder posters, folders, advertenties, stickers, artikelen, is
digitaal onder ASHG’s en centrumgemeenten (vrouwenopvang) verspreid. Zo kunnen zij
zelf kiezen wanneer zij dit materiaal lokaal gaan gebruiken.
In veel Nederlandse gezinnen en huishoudens komt huiselijk geweld voor. Dit varieert van fysiek
geweld, zoals schoppen en slaan, tot seksueel misbruik en stalking. Ook financiële uitbuiting komt
voor. Professionele hulp van buiten is vaak noodzakelijk om huiselijk geweld te stoppen. Daarom
komt de overheid nu met een landelijke campagne gericht op iedereen die hulp zoekt of advies wil.
Eén telefoonnummer voor slachtoffers, plegers en omstanders
Slachtoffers weten vaak niet goed waar zij om hulp kunnen vragen en in welke vorm de hulp komt.
Met het landelijke telefoonnummer heeft het Steunpunt Huiselijk Geweld deze stap eenvoudiger
willen maken, zodat er in een eerder stadium hulp kan worden geboden. Iedereen die met huiselijk
geweld in aanraking komt, kan anoniem naar dit nummer bellen. Dus naast slachtoffers, kunnen ook
plegers, buren, familieleden, vrienden en omstanders er terecht voor advies of hulp.
Informatieve website
Tegelijkertijd met de landelijke campagne wordt ook een nieuwe website gelanceerd:
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl. Ook deze website roept op om te bellen. Slachtoffers, plegers en
omstanders die nog aarzelen om de telefoon te pakken, kunnen op de website terecht voor meer
informatie. Er wordt uitgelegd waarom bellen verstandig is en op welke manier het Steunpunt
Huiselijk Geweld samen met hulpverleners in de regio hulp kan bieden. Naast informatie biedt de
website een aantal extra mogelijkheden. De rubriek ‘praat mee’ biedt slachtoffers een manier om
vragen te stellen en in contact te komen met lotgenoten. Verder is er een zoekfunctie voor het
vinden van een steunpunt (=ASHG) in de regio.
De campagne zal lopen van 16 april 2007 tot eind mei 2007.
Ook na de campagne blijven het telefoonnummer en de website gewoon bereikbaar.
De landelijke campagne en regionale ASHG’s
De Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (en de centrumgemeenten vrouwenopvang), die met
elkaar een landelijk dekkend netwerk vormen, kunnen via een inlogcode beschikken over
campagnemateriaal, zoals (abri-)posters, folders, advertenties, stickers, artikelen en visitekaartjes,
briefpapier enz.
De bedoeling is dat de ASHG’s voor hun eigen regionale campagnes dit materiaal, in de stijl van de
landelijke campagne, gaan gebruiken. Diverse gemeenten, zoals Amsterdam en Alkmaar, gaan of zijn
hiermee al aan de slag.

Praten is vaak de eerste stap naar een oplossing
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Door schaamte praten
slachtoffers en daders niet of nauwelijks over hun probleem. Slachtoffers voelen zich vaak schuldig,
of geloven dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de situatie. Juist omdat iemand uit de huiselijke
kring zich schuldig maakt aan huiselijk geweld, wordt de drempel om te praten of hulp te zoeken
hoog. Dat maakt de behoefte om vrijblijvend en anoniem met iemand over de situatie van
gedachten te wisselen vaak groot. Daarin voorziet het nieuwe landelijke telefoonnummer van het
Steunpunt Huiselijk Geweld.
Omvang
Meer dan 40%1 van de Nederlandse bevolking blijkt ooit in zijn of haar leven te maken te hebben
gehad met huiselijk geweld. Van deze groep ervaart een op de tien dagelijks of wekelijks deze vorm
van geweld; een groot deel van deze groep ziet het leven ingrijpend veranderen als gevolg van het
geweld. In ongeveer 80% van de gevallen wordt het geweld door mannen gepleegd.
De politie heeft een speciale registratie van huiselijk geweld opgezet en heeft berekend dat er per
jaar ruim 57.000 meldingen van huiselijk geweld bij de politie binnen komen2. Bekend is dat slechts
ongeveer 12% van alle huiselijk geweld-zaken bij de politie gemeld wordt. Dat betekent dat zich
jaarlijks ongeveer 500.000 huiselijk geweld-incidenten zouden voordoen.
Kinderen
Jaarlijks komen naar schatting 100.000 kinderen als getuige in aanraking met huiselijk geweld. Van
deze kinderen lopen er 40.000 een verhoogd risico op psychosociale problemen of
gedragsproblemen. Mensen die in hun jeugd slachtoffer of getuige zijn geweest van geweld lopen
een groter risico in hun latere leven zelf slachtoffer of dader van huiselijk geweld te worden.
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