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OM RECHTEN VAN VROUWEN TE BESCHERMEN TIJDENS CORONACRISIS  

 

Bijzondere aandacht nodig voor vrouwen 

Iedereen heeft het recht om vrij van gendergerelateerd geweld te leven, ook tijdens een pandemie. 
Een op de vijf vrouwen in de Europese Unie heeft een vorm van fysiek of seksueel geweld ervaren 

van een huidige of ex-partner. Voor veel vrouwen en meisjes betekent 'thuis blijven' dat ze 

vastzitten in een onveilige omgeving. 

Noodzaak specifieke maatregelen  
Staten moeten financiële middelen toewijzen en specifieke maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat vrouwen tijdens de coronacrisis toegang hebben tot hulpverleningsinstanties, meldpunten en 

vrouwenopvang. Coronatests moeten in veilige ruimtes aangeboden worden. Staten moeten 
psychologische, medische en juridische dienstverleners ondersteunen en hen in staat stellen 

vrouwen tijdens de crisis te blijven helpen, onder meer door middel van apps die de veiligheid van 

slachtoffers beschermen en door deze dienstverleners aan te wijzen als ‘essentieel beroep’. 

Bescherming migrantenvrouwen 
Staten moeten vrouwen die op de vlucht zijn voor geweld en misbruik vrijstellen van boetes en 
straffen voor het overtreden van coronamaatregelen wanneer zij in veiligheid proberen te komen. 

Staten moeten een beleid handhaven om de uitwisseling van informatie tussen verschillende 
instanties met immigratiediensten tijdens de pandemie te stoppen, zodat migrantenvrouwen zonder 

verblijfsvergunning niet worden afgeschrikt om geweldsincidenten te melden uit angst voor 

uitzettingen. Zij moeten zonder discriminatie toegang hebben tot hulpdiensten. 

Stigma’s en seksuele en reproductieve gezondheid 
Pandemieën kunnen al bestaande stigma’s verergeren. De coronacrisis kan de discriminatie 
vergroten bij de toegang tot gezondheidszorg en andere ondersteunende diensten. Zo valt 

bijvoorbeeld de inkomstenbron van sekswerkers volledig weg door de coronamaatregelen, 

waardoor zij niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.  

In landen met restrictieve abortuswetten en beperkte toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten lopen zwangere vrouwen die deze diensten nodig hebben, nog grotere 

gezondheidsrisico's sinds de coronapandemie. Staten moeten tijdens de crisis toegang tot seksuele 
en reproductieve gezondheidszorg garanderen. Dit omvat toegang tot veilige abortus, inclusief 
abortuspillen voor thuisgebruik, post-abortuszorg en miskraambehandeling. Ook moet advies en 

zorg rond zwangerschappen beschikbaar blijven, inclusief pre- en postnatale screening. 


