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Inleiding tweede druk

Waarom een tweede druk? Omdat er op een aantal punten duidelijk vooruitgang geboekt is sinds 2006, toen de eerste druk uitkwam. Zowel internationaal
als in Nederland. Alleen daarom al was het belangrijk om dit boek te ‘updaten’.
Mede ook omdat dit boek op een aantal opleidingen gebruikt wordt. Daarnaast
is het zo dat menselijke ontwikkelingsprocessen in relatie tot geweld in zekere
zin tijdloos zijn. Behalve dat ik een aantal processen hier en daar wat verder
uitgewerkt heb, omdat ik daar in de afgelopen jaren meer zicht op heb gekregen,
is de inhoud van dit boek niet wezenlijk veranderd.
Met het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (who) van 2002 (World
report on violence and health) werd een oproep gedaan aan alle landen in de
wereld om maatregelen te gaan nemen om geweld te verminderen en te voorkomen. Hierbij ging het vooral om het geweld tegen vrouwen en kinderen. Daarmee werd het thema ‘geweld’ voor het eerst op de politieke agenda gezet. In het
rapport van de who van 2014 (Global status report on violence prevention 2014)
werd zichtbaar gemaakt wat er met betrekking tot interpersoonlijk geweld tot
dan toe gedaan was. De conclusie van dit rapport is voorzichtig optimistisch,
namelijk dat er wereldwijd officiële stappen gezet zijn, zoals het maken van
wetten die gericht zijn op preventie van geweld, maar dat het in veel landen
nog schort aan de uitvoering daarvan. Oftewel: er is een begin gemaakt en dat
is belangrijk, maar er is meer nodig. Daarnaast zijn er ook (met name westerse) landen waar wel veel stappen gezet zijn, zoals in Nederland. Zeker op
het gebied van interpersoonlijk geweld, en daarbij met name op het gebied van
huiselijk geweld: partnergeweld en kindermishandeling. Er zijn veel onderzoeken gedaan die inzicht geven in de (omvang van de) problematiek, er is meer
kennis gekomen en van daaruit zijn er protocollen ontwikkeld voor hoe om te
gaan met tekenen van huiselijk geweld (zoals de meldcode) en behandelplannen. Daarmee is huiselijk geweld uit de taboesfeer gehaald en bespreekbaar
geworden, zowel voor de mensen zelf, die er mee te maken hebben of hadden,
als voor hulpverleners. Een goede ontwikkeling. Vrij nieuwe ontwikkelingen
daarbij zijn het serieus nemen van het geweld tegen ouderen en de erkenning
van mannelijke slachtoffers van geweld door vrouwelijke partners en in ruimere zin van geweld in de huiselijke sfeer. Het taboe hierbij is nog groot, maar er
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wordt meer onderzoek naar gedaan en er komen steeds meer mannen naar voren die
hierover durven te praten.
Tegelijkertijd hebben we steeds meer te maken gekregen met ‘collectief’ geweld. Dat was
er natuurlijk altijd al, maar het aantal doden bij internationale gewapende conflicten
blijkt volgens The International Institute for Strategic Studies tussen 2008 en 2014 verdriedubbeld te zijn. En het komt ook steeds dichterbij. Door de media, die bij ieder gewapend conflict aanwezig zijn en er verslag van doen, maar ook letterlijk met de (dreiging
van) terroristische aanslagen in Europa. Daarnaast is het aantal vluchtelingen enorm
toegenomen. Er zijn nog nooit eerder zoveel gedwongen ontheemden in één jaar geteld
als in 2014. En wie weet hoe hoog dat aantal gaat worden in 2016. De unhcr waarschuwt
in the Global Trends Rapport 2015 dat de wereld afglijdt naar een gevaarlijk nieuw tijdperk
van wereldwijde ontheemding.
Beide roepen veel angst op. Zowel de gewapende conflicten en aanslagen, als de vluchtelingenstroom. Al met al is de wereld er niet vrediger op geworden. Daarnaast wordt
de kloof tussen rijk en arm ook steeds groter, waardoor ook ‘economische vluchtelingen’
op zoek gaan naar een plek in de wereld waarin ze het beter hopen te krijgen dan in
hun land van afkomst. Alles lijkt te veranderen in de wereld, en daarmee verdwijnt ons
gevoel van ‘zekerheid’ en ‘veiligheid’, met allerlei reacties tot gevolg.

A ngst of hoop
Ook daarom is het belangrijk om dit boek in een bijgewerkte versie weer uit te geven.
Want we kunnen niet meer om het thema ‘geweld’ heen. En dit boek gaat, naast het
beschrijven van het fenomeen ‘geweld’, vooral over hoe je kunt leren gezond om te gaan
met geweld. Geweld dat je zelf meemaakt of meegemaakt hebt, geweld dat dreigend
dichterbij komt, geweld dat je bij jezelf herkent. Maar ook geweld dat je op je werk ervaart of geweld waar je getuige van bent, bijvoorbeeld als hulp-, zorgverlener of docent
in je contacten met patiënten, cliënten, leerlingen, enzovoort.
Gezond omgaan met geweld betekent deze werkelijkheid willen toelaten en ervaren wat
het met je doet, in plaats van je ervan af te sluiten. Daarmee kun je geen geweld voorkomen, maar je bent alerter en kunt beter omgaan met wat je tegenkomt. In plaats van er
door getraumatiseerd te worden en/of zelf dader te worden, kun je verantwoordelijkheid
nemen voor hoe je met die ervaringen op een voor jou betekenisvolle manier om kunt
en wilt gaan. Daarmee kun je een voorbeeld zijn voor anderen en iets betekenen in de
wereld van nu. Hoe meer mensen zo in het leven staan, des te meer hoop dat creëert. En
dat is wat we nodig hebben in deze tijd. Hiermee wil ik weer aansluiten op de woorden
van Vaclav Havel, waarmee ik de inleiding van de eerst druk eindigde.

