Voorstelling zelfhulpinitiatief voor slachtoffers
Beste,
Ik bezorg graag meer informatie over mijn zelfhulpinitiatief voor slachtoffers van stalking om
bekend te maken bij de zorgverleners en slachtoffers.
Ik ben opgeleid als master in communicatiewetenschappen. Daarnaast ben ik al 6 jaar (en
voortdurend) slachtoffer van stalking en secundaire victimisatie.
Als ervaringsdeskundige startte ik een zelfhulpinitiatief op in de vorm van een petitie.
Ik heb me uit noodzaak verdiept in het rechtssysteem en een oplossing bedacht, omdat er
dringend nood is aan menselijke effectieve hulp voor slachtoffers van stalking. Wanneer de
focus ligt op bescherming en schade beperken (geen bewijslast nodig) en niet op afstraffen
(bewijslast nodig), dan de-escaleren gevaarlijke situaties, is er geen extra schade door het
juridische proces en geen secundaire victimisatie.
In geval van stalking is een online of fysieke groep voor lotgenotencontact organiseren niet
aangewezen, omdat het een groep is die in gevaar is en niet gevonden mag worden. In de vorm
van een petitie weet ik dat probleem te omzeilen en kunnen slachtoffers toch veilig hun stem
laten horen. Zo brengt het initiatief slachtoffers veilig samen rond een effectieve concrete
oplossing. Het zou helend zijn voor slachtoffers om in de petitie te lezen dat er een oplossing
bestaat en dat zij zelf het bij het juiste eind hebben om die oplossing te verwachten.
Het is moeilijk om met lotgenoten in contact te komen. Daarom stel ik de vraag om mijn initiatief
te delen met patiënten of cliënten die slachtoffer van stalking of intrafamiliaal geweld zijn.
Link naar de petitie: https://dekamer.mijnopinie.belgium.be/initiatives/i-590?locale=nl
Op het platform kunnen alle burgers de petitie lezen en indien gewenst online ondertekenen
met hun eID (PC met kaartlezer in de bib of OCMW). Het platform is veilig en gegevens zijn
onvindbaar voor stalkers. De informatie in de petitie blijft online beschikbaar via de link, ook
nadat het stemgedeelte is afgesloten.
Ik hoop dus alvast dat jullie de link mee helpen verspreiden en het zelfhulpinitiatief vermelden
aan andere slachtoffers van stalking! Jouw handtekening is natuurlijk ook welkom.
Onderaan vind je ook nog een persbericht.
In eerste instantie kan het initiatief eventueel weerstand oproepen bij slachtoffers. Ik voelde
alleszins eerst weerstand bij de suggestie van CAW slachtofferhulp dat ik mezelf moest
verbergen ter bescherming.
Ik ben zelf slachtoffer en vind het afschuwelijk oneerlijk dat slachtoffers van naam moeten
veranderen terwijl de dader vrijuit blijft gaan. De realiteit is echter dat er met klachten simpelweg
niets gebeurt en het huidige rechtssysteem nog meer schade berokkent aan slachtoffers dan
de stalking en het geweld op zich. Zolang daaraan niets verandert is het nodig dat slachtoffers
minstens van naam kunnen veranderen om zichzelf te beschermen. Op dit moment kan dat zelfs
niet door de schuld van onze bureaucratische contraproductieve justitie.

Heel erg bedankt!
Vriendelijke groeten,
Jessica
Persbericht: Slachtoffers van stalking kunnen niet van naam veranderen door bureaucratie.
Petitie voor beter toegankelijke beschermingsmaatregelen en effectieve hulpverlening
Een jonge vrouw die al jarenlang slachtoffer is van stalking diende een petitie in om
beschermingsmaatregelen zoals een naamsverandering en contactverbod toegankelijker te
maken voor iedereen.
Mensen die gestalkt worden en van naam willen veranderen kunnen dat nu niet, want een
naamsverandering wordt online gepubliceerd in het Staatsblad en is daardoor makkelijk
vindbaar met online zoekmachines.
Momenteel komt bescherming niet of te laat, omdat eerst schuld moet bewezen zijn bij een
rechter. Een contactverbod of naamsverandering zou beter bij aanvang van een conﬂict al
toegankelijk zijn op basis van iemand zijn eigen oordeel van gevaar. Een onpartijdig oordeel van
een rechter en het voordeel van de twijfel is enkel nodig om te bestraffen, niet voor bescherming.
Iemand zou nooit verplicht mogen worden om eerst de intentie van de ander te bewijzen
vooraleer toegang tot beschermingsmaatregelen te kunnen krijgen.
Een wetgeving die gebaseerd is op de ervaring van de persoon die zich lastig
gevallen voelt, werkt enkel wanneer de wet niet gekoppeld is aan een straf, maar aan
beschermingsmaatregelen. Het is dan ook veel duidelijker dat de straf een maatschappelijke
beslissing is in plaats van de verantwoordelijkheid van een slachtoffer. Het initiatief
#streepinhetzand maakte al duidelijk dat het dringend nodig is om de pijlen niet meer op
slachtoffers te richten.
Het is ook nodig dat slachtoffers niet meer met propaganda over slachtofferhulp vanuit
overheidsinstanties bestookt worden, terwijl in de realiteit problemen mede door deze
bureaucratische organisaties in stand worden gehouden. Men zou verwachten dat een
petitie van een slachtofferorganisatie met overheidsmiddelen komt, maar het zijn uiteindelijk
slachtoffers zelf die een petitie met effectieve oplossingen moeten organiseren in hun vrije tijd
bovenop wat ze al hebben meegemaakt. Ik hoop dat slachtoffers dit lezen, hun kracht hervinden
en beseffen dat zij zelf de enigen zijn die het bij het rechte eind hebben om echte oplossingen te
verwachten.
De volledige petitie met cijfers en achtergrondinformatie kan je nalezen op het platform van de
Kamer.
Op het platform kunnen alle burgers stemmen voor mijn petitie met hun eID. Stemmen op het
platform is veilig en gegevens zijn onvindbaar voor stalkers.
Link naar de petitie: https://dekamer.mijnopinie.belgium.be/initiatives/i-590?locale=nl

