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Huiselijk Geweld
In de Zaterdag Live stamtafel van 12 maart richten we onze aandacht op het thema “Huiselijk
Geweld”. Aan tafel nemen de volgende gasten plaats: Ivonne Fong-Pien-Joe (Teammanager
Perspektief), Welmoed Wechgelaer (Maatschappelijk werker Kwadraad), Monique de Beaufort
(Teamleider de Waag) en Daniëlle Koster (Fractievoorzitter en woordvoerder huiselijk geweld,
CDA).
Huiselijk geweld is geweld, dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt
gepleegd. Het woord ‘huiselijk’ is misleidend en verwijst niet naar de plaats van het geweld, maar
naar de relatie tussen pleger en slachtoffer uit de ‘huiselijke kring’, o.a.: (ex)-partners,
ouders/verzorgers, vriend(in), gezins- en familieleden en (huis)vrienden. Het geweld kan zowel
binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden en bestaat niet alleen uit lichamelijk geweld, maar kan ook
bestaan uit psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing.
Hoewel het bestrijden van huiselijk geweld gebaat is bij openbaarheid, haalt het zelden of nooit de
media. Er bestaat ook geen zicht op, want het speelt zich af in de ‘zgn. veilige’ huiselijke kring. Door
er een uitzending aan te wijden, wil Discus Radio en Televisie bijdragen aan het doorbreken van de
stilte, die rond dit onderwerp heerst. De uitzending zal vooral in het teken staan van het vergroten
van de weerbaarheid van de slachtoffers tegen deze vorm geweld en de rol, die de hulpverlening
daarbij kan vervullen, waarbij we aandacht schenken aan de verschillende aspecten van de
hulpverlening zoals preventie, signalering, behandeling en nazorg.
Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op
zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. Elke tweede zaterdag van de maand, staat een optreden van
een nieuw talent geprogrammeerd.
De programma’s van RTV DISCUS hebben een politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud. Discus Radio & Televisie is
te beluisteren via de kabel op 106.8 FM van Den Haag Totaal. Via internet kunt u onze uitzendingen, met beeld en geluid,
zien en beluisteren op www.rtvdiscus.nl.
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