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1 op de 3 
vrouwen wereldwijd 

wordt fysiek, seksueel of op een andere manier  
MISBRUIKT 

tijdens haar leven. 
 

Dat is  
1 MILJARD  

vrouwen totaal. 
 

Partnergeweld 
is de 

MEEST VOORKOMENDE VORM 
van gendergerelateerd geweld. 

 
30% van alle vrouwen 

in de wereld die een relatie hebben gehad 
zegt dat ze dezelfde vorm van 

GEWELD 
door hun intieme partner hebben ervaren. 

 
Vrouwen die misbruikt 

zijn door hun partner hebben 
2x zo veel kans  
op een abortus 

of op een depressie. 
 

Wereldwijd worden zo’n  
38% 

van alle moorden op vrouwen 
gepleegd door hun partner. 

 
ONRECHTVAARDIGE WETTEN 
brengen vrouwen in gevaar. 

 
Ruwweg 90% van alle landen  

maakt minstens 1 wettelijk verschil 
TUSSEN VROUWEN EN MANNEN 

dat de mogelijkheden van vrouwen beperkt. 
 

46 landen 
bieden helemaal GEEN wettelijke bescherming  

tegen huishoudelijk geweld. 
Maar 52 landen  

beschermen meisjes tegen  
seksuele intimidatie op scholen. 



Vrouwen in 
OORLOGSGEBIEDEN  

zijn bijzonder kwestbaar. 
 

In Rwanda werden 
zo’n 500.000 vrouwen  
verkracht tijdens de  

genocide in 1994. 
 

In Bosnia werden 
zo’n 50,000 vrouwen  

verkracht tijdens  
het conflict begin jaren ‘90. 

 
Tijdens IS werd  

verkrachting als een oorlopswapen  
gebruikt tegen het Yazidi-volk in Irak. 

 
KINDHUWELIJKEN 

stelen meisjes bloot aan 
uitbuiting en geweld. 

 
15 miljoen meisjes 

trouwen elk jaar als minderjarige. 
Dat zijn 28 meisjes 

ELKE MINUUT. 
 

In totaal zijn 
meer dan 700 miljoen vrouwen  

getrouwd 
VOOR  HUN 18e. 

 
VROUWENBESNIJDENIS  

brengt miljoenen  
vrouwen en meisjes in gevaar. 

 
Minstens 200 miljoen 
vrouwen en meisjes  
in 30 landen hebben 

een besnijdenis ondergaan 
 

Gendergerelateerd geweld  
komt NIET alleen voor  

in ontwikkelingslanden. 
 

Ongeveer de helft van alle vrouwen 
in landen van de Europese Unie heeft te maken gehad 

met ongewenste seksuele intimiteiten 
of andere vormen van seksuele intimidatie 

OP HET WERK. 
 
 



 
In de Verenigde Staten heeft 

83% 
van alle meisjes in de leeftijd van 12-16 jaar 

ervaring met 
seksuele intimidatie op school. 

 
De cijfers zijn niet mooi. 

Maar ze KUNNEN veranderen. 
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