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SCHADUWRAPPORT IVM HUISELIJK GEWELD OP ARUBA 

Sedert 1995 kennen wij op Aruba de Fundacion pa hende muhe den Dificultad, FHMD in het kort. 

Deze afkorting zullen wij ook in de rest van dit rapport hanteren. 

Gedurende de afgelopen jaren hebben wij een honderdtal vrouwen geholpen op verschillende 

manieren. Noemenswaardig in dit  geval is, dat wij als stichting FHMD zowel ambulante als 

residentiele hulp verlenen aan de vrouw in de arubaanse samenleving. Deze vrouw kan een geboren 

arubaanse zijn maar ook iemand die zich op een gegeven moment zich is komen vestigen op het 

eiland. Ons doelgroep zijn alle vrouwen en meisjes boven de 18 jaar. Echter al heel snel zijn wij 

erachter gekomen dat jonge vrouwen in hun tienerjaren al slachtoffer kunnen zijn van geweld 

binnen een relatie. Buiten het gegeven om, dat de kinderen binnen welk gezin dan ook die getuige 

zijn geweest van geweld binnen het huiselijke sfeer al slachtoffers zijn per definitie. 

De FHMD werkt grotendeels op fondsen verworven binnen het gemeenschap. Van de kant van de 

overheid worden salarissen van het kantoorpersoneel (5) gesubsideerd, maar de salarissen van de 

begeleidsters van de shelter niet. Wij draaien immers 24 uur per dag en kennen 3 ploegen per dag. 

Ook een gedeelte van de exploitatie kosten wordt gesubsideerd, maar nog lang niet alles. Ook is er 

geen genoeg opvangplaatsen voor de slachtoffers.  

Tussen NGO’s is de samenwerking een stuk beter geworden en word er met regelmaat onderling 

gesprek gehouden. Helaas is er geen sprake van een Nationale plan Aanpak Huiselijk Geweld zoals 

die wel is in Curaçao wat met zich mee brengt dat de partners in bestrijding van huiselijk geweld niet 

genoeg en effectief samenwerken. Zowel Korps politie, Slachtoffer hulp, Directie Sociale Zaken en 

FHMD zijn onderbemand voor de hoeveelheid zaken huiselijk geweld.  Voor de politie gaat het meer 

om de vrouw tijdelijk uit de geweldadige situatie te krijgen. Het geven van een aangifte gaat heel 

moeizaam daar het slachtoffer niet ter plekke een aangifte moet doen maar op de politiebureau. 

Ook al wordt zij op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de shelter (in crisis gevallen) en van 

de FHMD toch wordt de slachtoffer niet gedwongen contact op te nemen met de stichting ondanks 

grote vermoedens van huiselijk geweld. Er is geen sprake van thuisverbod op Aruba. Er ontbreekt al 

jaren een politie arts op het eiland, met het gevolg dat vrouwen en meiden die sexueel worden 

misbruikt, soms uren moeten wachten, soms zelfs moeten overnachten met het sperma van de 

dader op hun lijf voordat ze een arts kunnen bemachtigen die de nodige onderzoeken kan/wil 

maken. Een mooie bijkomstigheid is dat slachtoffers die binnen een relatie worden verkracht, niet 

serieus worden genomen. Reden ook waarom men op het eiland spreekt van een ontbreken van dit 

soort zaken, omdat ze niet voorkomen op de rol van het Gerecht. 

Dan kom ik automatisch bij het OM terecht: op het moment dat er sprake is van een strafbaar feit 

dient dit orgaan zich te buigen over de straffen. Het eerste knelpunt: het OM beschouwt niet alle 

zaken binnen het familiegebeuren als vervolgbaar. Het OM heeft daarnaast te maken met een 

apparaat die moet zorgen voor het aandragen van feiten. Ook hier schort het een en ander. De 

forensische afdeling die bv foto’s moet maken voor het opbouwen van een dossier wordt niet altijd 

ingeschakeld, ook worden dossiers incompleet aangedragen voor de officier wie op zijn beurt dan 

geen goed oordeel kan vellen in de situaties. Meestal als het slachtoffer toch blijft eisen kan een 

huiselijk geweld geval tot een tom-zitting leiden, wat niet afdoende of voldoende is voor het 

slachoffer. 


