Stille tocht voor slachtoffers van geweld tegen
vrouwen
“Rotterdam heeft in korte tijd een aantal dochters verloren”, aldus Patricia Ooms directeur
Stichting Dona Daria. “Het wordt nu tijd dat Rotterdammers op staan en hun stem laten horen om
dit soort geweld tegen vrouwen te stoppen en hun steun te betuigen aan hun nabestaanden”.
In enkele weken werd Rotterdam opgeschrikt door moorden op drie jonge Rotterdamse vrouwen:
een 29-jarige vrouw in Zuidwijk, een studente in Kralingen en vorige week de moord op de 16jarige Hümeyra Öz. Voor Dona Daria, SPIOR, Emancipator en RADAR/IDEM is de maat nu meer dan
vol. Met een stille tocht op zaterdag 29 december vragen zij aandacht voor geweld tegen vrouwen,
Volgens onderzoek heeft 45% van de vrouwen en meiden boven de 15 jaar in Nederland te maken
gehad met fysiek of seksueel geweld. In ruim 90% van de gevallen is de dader een man. In 25% van
de gevallen is de dader hun partner of ex-partner. Dat wil niet zeggen dat mannen geen slachtoffer
kunnen worden van geweld, of dat alle mannen dader zijn, maar wel dat dit geweld nauw
samenhangt met dominante en rigide verhoudingen tussen mannen en vrouwen, die dwars door alle
lagen van de bevolking voorkomen. Een probleem dat door onder andere de VN en de
Wereldgezondheidsorganisatie gezien wordt als één van de grootste problemen van deze tijd en van
epidemische proporties.
Initiatiefnemers Dona Daria, SPIOR, Emancipator en RADAR/IDEM roepen Rotterdammers op zich uit
te spreken tegen dit geweld, het zwijgen te doorbreken door mee te lopen in een stille tocht in de
avond van 29 december.
De tocht start om 19:00 uur op het Colourmind plein, Werkhoefstraat 10 te Rotterdam en eindigt
rond 20:30 uur voor het Stadhuis, waar de initiatiefnemers een verklaring overhandigen aan
burgemeester Aboutaleb. Een breed scala van maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen,
sportverenigingen en religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in de stad hebben al kenbaar
gemaakt mee te doen. Marianne Vorthoren, directeur SPIOR: ‘Iedereen zegt vrijwel meteen “ja” om
mee te doen. Dit gaat iedereen aan. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat zo’n brede coalitie een
krachtig signaal afgeeft.’ Naast deze organisaties worden alle Rotterdammers opgeroepen, in het
bijzonder mannen, om hun stem te laten horen. Jens van Tricht van Emancipator: ‘Geweld tegen
vrouwen wordt vooral gepleegd door mannen, mannen moeten deel zijn van de oplossing, dat doen
ze door te beginnen zich uit te spreken en te laten zien, daarom is het zo belangrijk dat zij ook
meelopen.’
De initiatiefnemers organiseren ieder vanuit hun eigen invalshoek het hele jaar door activiteiten ter
preventie van psychisch, fysiek en seksueel geweld, zoals discussie- en dialoogbijeenkomsten,
(weerbaarheids-)trainingen en campagnes. Cyriel Triesscheijn, directeur RADAR/IDEM: “Dit soort
excessen bewijzen maar weer hoe belangrijk het is dat er structureel aandacht is voor geweld tegen
vrouwen, mannen en LHBTIQ.”
De stille tocht wordt gesteund door onder andere: Convent der Kerken Rotterdam, Mara, Samen
010, SKIN Rotterdam, NIG Rotterdam, LJG Rotterdam, Humanistisch Verbond Rotterdam, Sanatan

Dharm net, boeddhistisch centrum Puntsok Chö Ling, Zadkine College, Albeda College, Hogeschool
Rotterdam, Peace Penguins, Krachtvrouwen Oude Westen, Moeders met Talent, Rotterdammers met
Talent, Gezondheidsvoorlichters, Urban Witches Rotterdam, Alacritas, Pressure Line en InMovement.
Organisaties die zich ook willen aansluiten, kunnen zich aanmelden via info@donadaria.nl.
Organisaties en verenigingen mogen tijdens de stille tocht hun eigen identiteit uitdragen. Echter gaat
het om een vredelievend protest, waarbij stokken (zoals vlaggen, spandoeken op stok etc.) en andere
potentiële slagwapens omwille van de veiligheid niet zijn toegestaan.

