
 

100 RODE SCHOENEN OM STOP! TE ZEGGEN TEGEN HET GEWELD TEGEN VROUWEN  

 

In 2009 ontwierp de Mexicaanse kunstenares Elina Chauvet voor het eerst de installatie “Zapatos 

Rojos”, een opstelling van rode schoenen als aanklacht tegen het fenomeen van de femicide. Met het 

kunstwerk vroeg zij aandacht voor de verdwijning in Ciudad Juarez van honderden vrouwen die 

ontvoerd, verkracht en vermoord werden niet alleen door hun moordenaars maar ook door het 

stilzwijgen, de straffeloosheid en door de machistische cultuur die niet bijdraagt aan het bijbrengen 

van respect voor vrouwen. “Zapatos Rojos” is een vorm van publieke kunst, een mars van afwezige 

vrouwen die zich met hun schoenen een plek hebben toegeëigend, een plek die hen werd onthouden 

door het geweld en op wrede wijze werd afgenomen door de dood. Achter elk paar schoenen schuilt 

een verhaal dat zo een spoor van de vrouw achterlaat en haar bestaan vastlegt tegen de achtergrond 

van de nog te vaak bestaande zwijgzaamheid en ontkenning van de zeer hoge vrouwenmoordcijfers, 

in Italië en wereldwijd. De opstelling van de rode schoenen heeft zich als een epidemie verspreid, over 

de straten, pleinen en scholen alsmede over de machtscentra in Italië en de rest van de wereld om 

aandacht te vragen voor het steeds grotere aantal slachtoffers van de patriarchale samenleving: om 

op ondubbelzinnige wijze aan te geven dat de slachtoffers van femicide niet alleen een verlies 

betekenen voor hun naasten maar voor de gehele samenleving. 

De nieuwe interpretatie van het werk van Elina Cheuvet werd gepresenteerd ter gelegenheid van de 

twaalfde editie van het Festival della Violenza Illustrata in Bologna en kwam tot stand door middel van 

de kunst van het haakwerk en dankzij het talent en de deskundige handen van de vrouwengroep 

Maglia che ti passa. In totaal werden honderd rode schoenen met de hand gemaakt, van 

uiteenlopende grootte en model om de verscheidenheid aan verschijningsvormen van de femicide aan 

te duiden waarmee vrouwen van alle leeftijden en uit alle sociale klassen, moeders, tantes, oma’s en 

zussen te maken kunnen krijgen. 



Elke schoen draagt de naam van een in 2018 in Italië vermoorde vrouw en daar waar een naam 

ontbreekt wordt de dood aangegeven van een vrouw van wie het onmogelijk was het lichaam te 

identificeren. 

Website Casa delle donne per non subire violenza Onlus: www.casadonne.it 

Website Onderzoek en monitoring femicide in Italië: www.femicidiocasadonne.worldpress.com  

DE VERSCHILLENDE SOORTEN VROUWENMOORD IN ITALIË  

Sinds 2005 houdt de vrouwengroep Casa delle donne per non subire violenza di Bologna zich bezig met 

het monitoren en onderzoeken van femicide om het hoofd te bieden aan het gebrek aan een 

institutioneel waarnemingscentrum op dit gebied. De op vrijwillige basis opererende onderzoeksgroep 

is samengesteld uit onderzoeksters, vrijwilligers, jeugdige leden en de oprichtsters van de Casa. Het 

onderzoek vindt plaats door middel van het dagelijks raadplegen van persagentschappen en lokale en 

nationale dagbladen. Het doel dat de onderzoeksgroep vanaf het begin heeft nagestreefd is niet 

beperkt tot alleen de registratie van gegevens en aantallen met betrekking tot de doden maar is, vanuit 

een algemener en politiek oogpunt, tevens gericht op het bevorderen van een juiste communicatie 

over het fenomeen en het sensibiliseren van de publieke opinie in dit verband. 

Zo is de berichtgeving over femicide, zowel in de gedrukte media als online, in de televisiejournaals en 

in praatprogramma’s dikwijls doordrenkt met stereotypen en ordinaire gemeenplaatsen. Maar het is 

dringend noodzakelijk dat het gendergerelateerde geweld losgemaakt wordt van de geromantiseerde 

“crime passionel” om vervolgens te worden opgenomen in een bredere en belangrijkere context van 

status van politiek geweld; dit proces verloopt op onontkomelijke wijze ook via het hanteren van een 

correcte communicatie over het fenomeen. Enerzijds is er de voyeuristische zoektocht door middel 

van het binnendringen van de sociale media profielen van de slachtoffers naar een aspect van hun 

leven dat kan worden aangewend om de schuld op laffe wijze bij henzelf te leggen – ze heeft er zelf 

om gevraagd – tegenover anderzijds de bijna altijd onbekende gezichten van de moordenaars over 

wie dikwijls wordt gesproken in termen van “teveel liefde” of “raptus” (ontvoering). Een manier van 

ontwijking van verantwoordelijkheid ten aanzien van het gepleegde misdrijf die deel uitmaakt van een 

verhullingsstrategie van het fenomeen. 

 

Vanuit het oogpunt van de massamediale communicatie over het geweld en over femicide is het 

tevens zaak, bovenop het sensibiliseren van de publieke opinie, om wetten, wetenschappelijke 

http://www.casadonne.it/
http://www.femicidiocasadonne.worldpress.com/


theorieën en werkpraktijken op het 

gebied van sociale en justitiële 

dienstverlening tot stand te brengen. 

In dit opzicht maken de 

monitoractiviteiten van de Casa delle 

donne deel uit van een politiek 

activisme dat gericht is op het 

inperken en uitbannen van 

verhullingsstrategieën met betrekking 

tot mannelijk geweld tegen vrouwen 

aangezien ook het niet overleggen 

van gegevens een vorm van verhulling van het misdrijf is. 

 

Dit mannelijk geweld past in een patriarchale inrichting van de maatschappij, een systeem dat om te 

functioneren behoefte heeft aan diepgaande medewerking op maatschappelijk niveau en aan het 

vinden van strategieën van rechtvaardiging en verdraagzaamheid.  

 

De volgende gegevens hebben betrekking op het jaar 2018 waarin in Italië 115 vrouwen het slachtoffer 

werden van femicide. 

 

Jaren 
Totaal aantal 

slachtoffers femicide  

Aantal vermoorde vrouwen 2018    115 

Aantal vermoorde vrouwen 2017               112 

Aantal vermoorde vrouwen 2016           121 

Aantal vermoorde vrouwen 2015            117 

Aantal vermoorde vrouwen 2014               115 

Aantal vermoorde vrouwen 2013         134 

Aantal vermoorde vrouwen 2012          126 

Aantal vermoorde vrouwen 2011          130 

Aantal vermoorde vrouwen 2010          129 

Aantal vermoorde vrouwen 2009           121 

Aantal vermoorde vrouwen 2008          113 

Aantal vermoorde vrouwen 2007           103 

Aantal vermoorde vrouwen 2006         102 

Aantal vermoorde vrouwen 2005         84 

TOTAAL  1622 



Motief  
Absoluut 

aantal  
% 

Afpersing 4 3,57% 

Vrouwenhandel 4 3,57% 

De moordenaar 
accepteerde het 
einde van de 
relatie niet  

19 16,96% 

Economische 
motieven  

4 3,57% 

De ziekte van het 
slachtoffer werd 
niet geaccepteerd  

14 12,5% 

Het slachtoffer 
weigerde seks  

2 1,78% 

Jaloezie van de 
moordenaar  

3 2,67% 

Geweldplegingen 
in het verleden  

28 25% 

Psychiatrische 
problemen 
zijnerzijds  

5 4,46% 

Maffia 1 0,89% 

Geweld 
verbonden aan 
diverse 
verslavingen van 
de moordenaar 

5 4,46% 

Na verkrachting  1 0,89% 



 Gewelddadige 
erotische 
praktijken 

1 0,89% 

Ongedefinieerd 21 18,75% 

TOTAAL 112  

Soort relatie Absoluut  
aantal 

% 

Partner 60 52,17% 

Ex partner 12 10,43% 

Ander familielid 9 7,82% 

Klant 3 2,60% 

Collega/kennis/patiënt 5 4,34% 

Onbekende 1 0,86% 

Zoon 8 6,95% 

Vriend 3 2,60% 

Vader 3 2,60% 

Minnaar 2 1,73% 

Drugsdealer 1 0,86% 

Ongedefinieerd 8 6,95% 

TOTAAL 115  


