Signalen en tips

Eergerelateerd geweld?
Geen risico!
Jaarlijks worden honderden jongens en
meiden in Nederland slachtoffer van
eergerelateerd geweld. Ze worden bedreigd, mishandeld en/of verstoten omwille van de eer van hun familie.
Binnen eerculturen is de familie-eer een belangrijk
goed. Is deze eer aangetast, dan moet deze worden
hersteld. Zowel mannen als vrouwen, jongens als
meisjes kunnen slachtoffer zijn van eergerelateerd
geweld.

Eergerelateerd geweld kan onder
andere bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dreigementen
Vrijheid beperken
Psychische druk uitoefenen
Gedwongen huwelijk en uithuwelijking
Verbieden van huwelijk met zelfgekozen
partner
Terugsturen naar of achterlaten in het land
van (familie)herkomst
Gedwongen abortus
Gedwongen afstand van pasgeboren kind
Afnemen van kinderen
Verstoting uit de familie/dood verklaren
Mishandeling
Verminking
Gedwongen suïcide
Moord

Signalen van eergerelateerd geweld bij een individu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angst, onrust, schuld en schaamtegevoel
Negatief zelfbeeld
Depressie, moedeloosheid en zelfmoordgedachten
Grote vrijheidsbeperking
Automutilatie (zelfverminking)
Strenge controle door familie of vrienden van de
familie
Slachtoffer wordt door familie gebracht en gehaald,
bijvoorbeeld van en naar school
Vaak ziekmelden/schoolverzuim
Vermindering concentratie, afnemende schoolprestaties
Lichamelijk letsel (blauwe plekken, schaafplekken, etc.)
Niet (mogen) deelnemen aan schoolactiviteiten (tripjes, schoolkamp, etc.)
Gesprekken over uithuwelijking
Steeds nieuwe opleidingen willen doen (zodat een
huwelijk kan worden uitgesteld)
Plotselinge aankondiging van een verloving met een
vreemde
Conflicten over een vriendje of vriendinnetje

• Moeten verloven in de vakantie
• Familieleden zijn ook uitgehuwelijkt
• Verbreken van vriendschappen zonder duidelijke
reden, afstoten van het netwerk
• Plotseling op vakantie gaan, niet meer terugkomen
van een vakantie
• Onverklaarbare verandering van gedrag, bijvoorbeeld:
verandering van kleding; modern naar traditioneel of
juist andersom
• Dubbelleven, groot verschil in gedrag tijdens/buiten
school/werk
• Belediging en vernedering van de persoon in kwestie
• Melding van incest
• Artsenbezoek, bijvoorbeeld voor abortus of herstel
maagdenvlies
• Grensoverschrijdend gedrag
Let op: deze signalen zijn aspecifiek; ze kunnen ook
wijzen op andere problematiek. Van belang is om contact te maken met de persoon in kwestie en deze of
andere signalen te bespreken.

Do’s en don’ts bij vermoedens van eergerelateerd geweld
Wel doen

Niet doen

• Maak contact met de persoon in kwestie, bouw een
vertrouwensband op en maak signalen bespreekbaar.
• Volg de stappen zoals vermeld in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, met één uitzondering: schakel niet direct de familie in
• Taxeer en analyseer de veiligheid. Schat in of er
acuut gevaar dreigt. Indien dit het geval is: doe melding bij / betrek experts van de politie
• Documenteer wat je hebt gedaan en waarom
• Schakel een deskundige in
• Houd de informatie in zeer kleine kring, openbaarheid verhoogt de kans op eergerelateerd geweld
• Blijf altijd in contact met het slachtoffer en maak
afspraken over dit contact

•
•
•
•

Schakel nooit direct de familie in
Verschaf geen informatie aan familieleden
Gebruik nooit een familielid als tolk
Zoek geen informatie over de situatie in de directe
omgeving van het slachtoffer
• Negeer nooit signalen die kunnen duiden op eergerelateerd geweld

Vermoedens van eergerelateerd geweld?
Schakel altijd een specialist in vóórdat u
met de familie gaat praten!
• Fier 088 – 20 80 000 www.fier.nl
• Kompaan en De Bocht 013 - 530 94 00
www.kompaanendebocht.nl
• Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd
Geweld www.leceergerelateerdgeweld.nl
• Politie Iedere politie-eenheid in Nederland heeft
experts op het gebied van eerculturen.
0900-8844 is het landelijke servicenummer van de
politie.
• Landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating 070 – 34 54 319
www.huwelijksdwangenachterlating.nl
• Veilig Thuis 0800 - 2000

www.fier.nl

www.kompaanendebocht.nl

Fier en Kompaan en De Bocht zijn landelijke expertisecentra op het gebied van eergerelateerd geweld. Meiden
van 12 tot en met 23 jaar die te maken hebben met een
vorm van eergerelateerd geweld kunnen terecht in specialistische opvang- en behandelvoorzieningen EVA
(Kompaan en de Bocht) en Zahir (Fier). Uitzonderingen
voor 23+ meiden zijn mogelijk. EVA en Zahir zijn door
het ministerie van VWS en de VNG erkend als landelijk
gespecialiseerd aanbod en hebben een landelijke adviesfunctie. Fier is tevens erkend door GGZ Nederland. Fier
en Kompaan en De Bocht helpen ook jongens met het
zoeken naar een veilige oplossing bij eerproblematiek.

