
Verbaal geweld
De ander aanspreken met beledigende en botte taal, zoals het gebruik van beledigingen, bedreigingen,
vernederende of onterende woorden en uitdrukkingen, enz.

Psychologisch geweld 
Het opleggen van een wil of persoonlijke controle, het uitlokken van spanningen en geestelijk lijden op welke
wijze en met welk middel dan ook, door verbale bedreiging of op enige andere wijze, chantage,
demonstratief geweld tegen voorwerpen en dieren, het tonen van wapens, verwaarlozing, controle over het
persoonlijke leven, uitingen van jaloezie, dwang van welke aard dan ook, wederrechtelijke achtervolging,
observatie van de woning, de werkplek of andere plaatsen waar het slachtoffer vaak komt, enz.

Fysiek geweld 
Aanslag op de lichamelijke integriteit of de gezondheid door slaan, duwen, aan de haren trekken, vastbinden,
snijden, verbranden, wurgen, bijten, in welke vorm en met welke intensiteit dan ook, ook in verkapte vorm als
gevolg van een ongeval, door vergiftiging, intoxicatie en andere handelingen met een soortgelijk effect, enz.

Seksueel geweld
Seksuele agressie, het dwingen tot vernederende handelingen, pesterijen, intimidatie, manipulatie, dwang tot
seksuele handelingen, verkrachting binnen het huwelijk, pornografie, prostitutie, enz.

Economisch geweld
Verbod om een beroepsactiviteit uit te oefenen, ontneming van economische middelen, met inbegrip van het
ontbreken van primaire middelen van bestaan, zoals voedsel, geneesmiddelen, producten voor de eerste
levensbehoeften, opzettelijke diefstal van iemands eigendom, verbod om gemeenschappelijke goederen te
bezitten, te gebruiken en erover te beschikken, enz.

Administratief geweld
Confiscatie van identiteitsdocumenten, beperking van de toegang tot administratieve rechten, enz.

Sociaal geweld
Het opleggen van een isolement aan het gezin, de gemeenschap of vrienden, het verbod om naar school te
gaan of te gaan werken, het verbieden of beperken van succes op het werk, het opleggen van isolement,
ook in de gezamenlijke woning, enz.

Spiritueel geweld
Het onderschatten of verminderen van het belang van het voldoen aan moreel-spirituele behoeften door het
verbieden, beperken, belachelijk maken, bestraffen van aspiraties en van de toegang tot culturele, etnische,
linguïstische of religieuze waarden; of, omgekeerd, het opleggen van spirituele en religieuze overtuigingen en
praktijken.

Cybergeweld
Inbeslagneming van de telefoon, beledigende sms-berichten, het installeren van spyware, het verspreiden
van geruchten, enz.

 

Er bestaan verschillende soorten geweld:

Het CEASE-netwerk in België wordt medegefinancierd door equal.brussels en
gecoördineerd door POUR LA SOLIDARITÉ-PLS, een onafhankelijke Europese
denktank die zich inzet voor het promoten van een solidair en duurzaam Europa.

Informatie:
wwww.cease-violence.eu
www.pourlasolidarite.eu

http://www.pourlasolidarite.eu/

