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Geen risico bij ernstig eergerelateerd geweld

Jaarlijks worden honderden jongens en meiden in Nederland slachtoffer van
eergerelateerd geweld. Ze worden bedreigd, mishandeld en verstoten omwille
van de eer van hun familie. Net als Yasmin, die door haar broer werd neergestoken omdat ze zich te westers gedroeg. Of Najet die van haar ouders alleen
onder begeleiding naar buiten mocht vanaf het moment dat ze 16 was.

In Nederland werken gemeenten, veiligheids- en zorgin
stanties nauw samen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Situaties van eergerelateerd geweld
zijn vaak erg complex en de risico’s zijn groot. Daarom
kregen Kompaan en De Bocht en Fier in 2007 de opdracht
van het ministerie van VWS om landelijke pilots te ontwikkelen voor veilige opvang voor meisjes en jonge vrouwen die te maken hebben met eergerelateerd geweld.
Deze pilots zijn uitgegroeid tot een landelijk erkend aanbod van gespecialiseerde kennis en hulpverlening in een
veilige en beschermde opvangvoorziening voor jongeren
en hun families. In de afgelopen zeven jaar vingen Kompaan en De Bocht en Fier meer dan 700 slachtoffers van
eergerelateerd geweld op.
Gezien de veiligheidsrisico’s en de complexiteit in situaties
van eerproblematiek, pleiten Kompaan en De Bocht en
Fier voor de tijdelijke inzet van deze specialistische kennis
en expertise. In overleg met de verwijzer wordt per situatie bekeken of opvang en hulpverlening buiten de regio
noodzakelijk is; en wordt teruggeleid naar de regio van
herkomst zodra de risico’s door intensieve inzet van politie
en hulpverlening (risicotaxatie, bemiddeling, systeemgesprekken en psychologisch onderzoek) zijn afgewend.
Kompaan en De Bocht en Fier werken hierin altijd nauw
samen met specialisten van het Openbaar Ministerie en
het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
(LEC).

EVA en Zahir

EVA (Kompaan en De Bocht) en Zahir (Fier)
zijn kleinschalige (crisis)opvang- en behandelvoorzieningen voor meisjes van 12 tot
en met 23 jaar die te maken hebben met
een vorm van eergerelateerd geweld, waaronder dreiging van eerwraak.

Voor wie zijn
EVA en Zahir bedoeld?

EVA en Zahir bieden opvang en behandeling
aan meiden tussen de 12 en 23 jaar die:
l op de vlucht zijn voor (dreigend) eergerelateerd geweld door hun (ex) partner
en/of (schoon)familie omdat er vanuit het
perspectief van de ouders/familie sprake
is van wangedrag;
l op de vlucht zijn voor (dreigend) eergerelateerd geweld door hun familie
vanwege hun homoseksualiteit;
l een veilige en beschermde opvangplek 		
nodig hebben in een andere regio;
l een achtergrond kunnen hebben waarin
sprake is van belastende en risicofactoren
voor hun ontwikkeling, zoals onveilige
hechting en/of (het getuige zijn van)
huiselijk geweld;
l te maken kunnen hebben met gezagen gedragsproblematiek en verslavingsproblematiek.

Aanmelden en doorverwijzen

Omdat EVA en Zahir een landelijke functie op
het gebied van eerproblematiek hebben, kunnen
verwijzers uit het gehele land hier terecht:
gemeenten, scholen, wijkteams, huisartsen,
politie en Openbaar Ministerie. In overleg met
de verwijzer wordt bekeken of opvang en
hulpverlening buiten de regio noodzakelijk
is; en wordt teruggeleid naar de regio van
herkomst zodra de risico’s zijn afgewend.
EVA en Zahir werken nauw samen met specialisten van het Openbaar Ministerie en het LEC.
Uiteraard kunnen meiden en jongens ook zelf
contact opnemen.

Indicatiecriteria:
l Leeftijd 12 t/m 23 jaar (bij uitzondering
ook oudere en jongere meiden wanneer
zij ernstig gevaar lopen).
l Op de vlucht voor (dreigend)
eergerelateerd geweld.
l Noodzaak tot plaatsing buiten de
eigen regio in verband met ernstige
veiligheidsrisico’s.
l Bereid zich te houden aan de afspraken
en regels die worden gehanteerd in
het kader van de veiligheid van zichzelf
en die van andere meiden.
Contra-indicaties:
Niet hanteerbare verslavingsproblematiek
c.q. verslaving als kernprobleem.
l Ernstige verstandelijke beperking die het
meisje of jonge vrouw belemmeren in
het volgen van het zorgprogramma.
l Bovenliggende psychiatrische problematiek
l
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De functies van EVA en Zahir
Landelijke consultatie
en adviesfunctie
l 24 x 7 bereikbaarheid
l Crisisopvang
l

Residentiele begeleiding
l Behandeling
l Training en voorlichting
l

Over eer, eerculturen en eergerelateerd geweld
Eerculturen

Eerculturen zijn collectieve culturen waarin
de groep, de familie, sociale omgeving leidend
is. Het verliezen van ‘je eer’ betekent in deze
culturen dat je afwijkt van de groep; je houdt
je niet aan de (ongeschreven) regels en opvatting die in deze cultuur dominant zijn. Als
individu vertegenwoordig je jouw familie.
Wanneer de eer wordt geschonden heeft dit
automatisch gevolgen voor de eer van de hele
familie. Eerculturen komen voor in (een deel
van) de vluchtelingen- en migrantengemeenschappen in Nederland, zoals de Turkse, Marokkaanse, Surinaams-Hindoestaanse, Irakese, Afghaanse, Koerdische en Afrikaanse gemeenschappen.

Aanleiding voor
eergerelateerd geweld

Families en gemeenschappen verwachten dat
jongeren zich houden aan de waarden en normen van de gemeenschap. Maagdelijkheid is

bijvoorbeeld een zeer belangrijke vereiste voor
de ‘traditionele’ familie-eer. Meiden moeten
zich kuis gedragen en maagd blijven tot het
huwelijk. Huwelijken worden veelal gearrangeerd en jongeren mogen het huwelijk wel
weigeren maar dit kan leiden tot problemen
in beide families, bijvoorbeeld wanneer er al
lang geleden afspraken rondom het huwelijk
zijn gemaakt. Ook gehoorzaamheid aan en respect voor ouders en ouderen is belangrijk.
Overtreding van regels rondom seksualiteit en
gehoorzaamheid kan snel als ‘schending van
eer’ worden opgevat. Als het (vermoedelijke)
wangedrag bekend is in de sociale omgeving
moet de familie maatregelen nemen om de
familie-eer te herstellen. Want: gaat een familie hier niet in mee, dan kan uitsluiting uit de
gemeenschap volgen. Het mag duidelijk zijn
dat families zelf vaak ook onder grote druk
staan, van overige familieleden of de gemeenschap.

Layla: ‘Toen ik 19 jaar was gingen we naar familie in Turkije. We hadden een heerlijke
vakantie, tot er op een dag allerlei activiteiten aan de gang waren. Er was een schaap
geslacht en er heerste een feestelijke sfeer. Toen ik mijn moeder vroeg wat er aan de
hand was, zei ze niets. Even later drong het tot me door dat ik moest trouwen met mijn
neefje. Een uitweg was er niet. We kregen ringen om en onze handen werden vastgehouden. We huilden allebei. Een dag na mijn huwelijk gingen we terug naar Nederland. Boos worden had geen enkele zin, ik was getrouwd en het leven ging verder.’

Vormen van
eergerelateerd geweld

Om eer te herstellen kan gebruik gemaakt worden van geweld. Dit geweld varieert van vrijheidbeperkende maatregelen tot in het ergste
geval eerwraak (= moord).
De volgende vormen van eergerelateerd geweld
zijn bekend: angst aanjagen, dreigementen
uiten, vrijheid beperken, opsluiting, psychische
druk uitoefenen, uithuwelijking, verbieden van
huwelijk met zelfgekozen partner, terugsturen
naar het land van herkomst, gedwongen abortus, uitstoting uit de familie / dood verklaren,
mishandeling, verwaarlozing en verminking.

Signaleren

In een vroeg stadium de signalen zien en bespreken met deskundigen op het gebied van
eerproblemen kan veel problemen voorkomen.
Signalen kunnen zijn: vrijheidsbeperking en
controle door familie, lichamelijk letsel, problemen op school, gesprekken over uithuwelijking,
plotselinge aankondiging van een verloving of
vakantie, verandering van kleding, niet deelnemen aan schoolactiviteiten, dubbelleven,
belediging, vernedering, depressie en radicalisering.
Let op: onderneem nooit zomaar actie! Vraag
altijd advies van een specialist. Fier en Kompaan en De Bocht trainen professionals in
onder andere zorg en onderwijs en hebben
een landelijke advies- en consultfunctie.

Sadia: ‘Ik was veertien jaar toen ik met mijn vader en broer van Pakistan naar Nederland verhuisde. Mijn vader behandelde mij als een huisslaaf. Ik mocht niet naar school
en sociale contacten werden me verboden. Ik voelde me eenzaam en opgesloten in
mijn eigen huis. Dat veranderde toen mijn zusje bij ons kwam wonen. Mijn vader haalde haar naar Nederland om mij te controleren. Hij was bang dat ik zou vluchten. Vluchten deed ik, samen met mijn zusje.’

EVA en Zahir zijn kleinschalige (crisis)opvang- en behandelvoorzieningen voor
meisjes van 12 tot en met 23 jaar die te maken hebben met een vorm van
eergerelateerd geweld, waaronder dreiging van eerwraak.

Kenmerkend voor EVA en Zahir:
Meidengroepen
l Voorlichting over eerdreiging voor meiden van 12 tot 23 en verder
l Veiligheid en bescherming in een open setting
l Veilige basis en positieve ervaringen
l Risicotaxatie eerdreiging
l Geïntegreerde (ortho) pedagogische en GGZ-behandeling
- Behandeling bij stagnatie in de ontwikkeling/scheefgroei in de ontwikkeling
- Behandeling bij het verwerken van traumatische ervaringen
l Doorlopende zorg tot en met 23 jaar
l Ambulante begeleiding
l Systeemgerichte aanpak; systeemtherapie of, indien mogelijk, bemiddeling
met ouders/familie
l Pedagogisch basisklimaat
l Dagprogramma met onder andere onderwijs, leermodulen, groep- en
individuele therapie, maatjes en sport
l Eén cliënt, één familie, één plan, één centrale professional
l Opvang van jongens (in geval van EVA)
l

Veiligheid en bescherming

Omdat de situatie van deze jongeren vaak zeer
dreigend is zijn er specifieke veiligheids- en
beschermingsmaatregelen nodig, zónder dat
deze jongeren in een gesloten afdeling geplaatst moeten worden.
Reden voor een structurele samenwerking met
onder andere het openbaar ministerie, het
Stelsel Bewaken en Beveiligen van het Openbaar Ministerie en gespecialiseerde politiediensten, zoals het Landelijk Expertisecentrum
Eergerelateerd Geweld (LEC EGG).

Intercultureel
hulpverlenen

De manier van hulpverlenen aan jongeren en
families uit een eercultuur vergt op bepaalde
punten een niet-westerse aanpak; het is essentieel om de betekenis van familie, eer, eerverlies en eerherstel vanuit het perspectief
van alle betrokkenen te bekijken. De specialisten van Kompaan en De Bocht en Fier hebben samen al vele vlieguren rondom dit thema
gemaakt en hebben uitgebreide kennis van
de mechanismen binnen eerculturen.

Landelijk erkend
specialistisch aanbod

De zorgprogramma’s EVA en Zahir zijn door
het ministerie van VWS en de VNG erkend als
landelijk gespecialiseerd aanbod. EVA en Zahir
bieden categorale, gespecialiseerde opvang
in combinatie met jeugdzorg en jeugd GGZ.
Ons specialisme kan landelijk worden ingezet
bij complexe problemen om ernstige risico’s
te beperken.

Landelijk
transitiearrangement

In 2014 hebben de centrumgemeenten in
VNG-verband gezamenlijke afspraken gemaakt
over EVA en Zahir. Deze specialistische functies zijn opgenomen in het landelijk transitiearrangement jeugd (LTA Jeugd) en zijn een
aanvulling op de zorg die lokaal of regionaal
wordt ingekocht. Ook voor de achttien plusgroep zijn EVA en Zahir door de VNG erkend
als landelijk specialist. Alle gemeenten in Nederland financieren deze functies via een
derdenrekening.

Advies- en consultfunctie

Fier en Kompaan en De Bocht hebben op het
gebied van eergerelateerd geweld ook een
door de VNG erkende landelijke advies- en
consultfunctie. Professionals uit heel Nederland kunnen een beroep doen op Fier en Kompaan en De Bocht als zij met vragen zitten
over deze onderwerpen.

Fier en Kompaan en De Bocht zijn dé landelijke expertise- en behandelcentra
op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Twee van onze expertises
zijn eergerelateerd geweld (ook: deradicalisering) en jeugdprostitutie. Slachtoffers hiervan bieden we een gespecialiseerde behandeling in een veilige/
beschermde opvangvoorziening. Deze zorgprogramma’s zijn door het ministerie
van VWS, de VNG en GGZ Nederland erkend als landelijk gespecialiseerd aanbod.
Politie, Openbaar Ministerie en (huis)artsen mogen direct doorverwijzen bij
deze problematiek.

www.fier.nl

www.kompaanendebocht.nl

Methodiekomschrijving

In ‘De kleuren van EVA en Zahir’ is de expertise
van Fier en Kompaan en de Bocht op het gebied van eergerelateerd geweld gebundeld.
In deze methodiek worden de kernelementen
voor passende hulp bij eergerelateerd geweld
beschreven.
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