Signaleren en handelen bij
eergerelateerd geweld
In sommige families is de familie-eer erg belangrijk. Als zo’n familie vindt dat door het gedrag van
een familielid de eer is geschonden kan er een risico bestaan op eergerelateerd geweld.
De eer kan geschonden worden door bijvoorbeeld te laat thuis komen, je verzetten tegen een
opgedrongen of gedwongen huwelijk, weglopen van huis, verkering hebben met iemand die de
familie geen juiste partner vindt, een voorhuwelijkse- of homoseksuele relatie, aanranding of
verkrachting, of als er sprake is van een echtscheiding, overspel of roddels.
Eergerelateerd geweld kan plaatsvinden om te voorkomen dat de eer wordt geschonden of
omdat de familie vindt dat geschonden eer gezuiverd moet worden. Het geweld kan op allerlei
manieren plaatsvinden, van angst aanjagen tot gedwongen huwelijk, afpakken van kinderen als
uiterste middel dwingen tot zelfmoord of moord (eerwraak). Een pleger kan hiertoe door de
familie gedwongen worden.
Snel en zorgvuldig ingrijpen is nodig omdat het vaak ernstige, levensbedreigende zaken zijn. Om
slachtoffers op tijd te helpen en bescherming te bieden moet iemand de eerste stap zetten.
Onderstaande signalen kunnen je helpen om te zien dat iemand mogelijk te maken kan hebben
met eergerelateerd geweld. Het zijn voorbeelden, elk verhaal is uniek. Het is daarom ook
belangrijk om naar je eigen ‘niet-pluis’ gevoel te luisteren. Je kunt ook altijd advies vragen aan
Veilig Thuis.

Bij eergerelateerd geweld kan
sprake zijn van signalen zoals








Angst.
Verandering in gedrag.
Schuld en schaamte gevoel.
Afstoten van het netwerk.
Grote controle vanuit thuis.
Grensoverschrijdend gedrag.
Plotseling dragen van traditionele kleding.

Bij eergerelateerd geweld is het heel
belangrijk om
1. Niet te pionieren, schakel deskundigen in
bij twijfel. Veilig Thuis heeft expertise in
huis om signalen te duiden en te adviseren
over vervolgstappen.

2. In te schatten of er acuut gevaar dreigt.
3. De informatie in zeer kleine kring te
houden, openbaarheid verhoogt de kans
op eergerelateerd geweld.
4. Goed te bepalen wat je juist wel en juist
niet moet doen.
Niet doen:
 Familie inschakelen of informatie aan
familieleden te verschaffen. Dit betekent
dus ook geen gesprek met ouders voordat
je zorgvuldig hebt afgewogen wat hiervan
het gevolg zou kunnen zijn.
 Een familielid als tolk inschakelen.
 Informatie in de omgeving zoeken.
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Wel doen:
 Advies vragen aan Veilig Thuis.
 Verhaal registreren.
 Melding doen bij de politie indien er acuut
gevaar dreigt.
 Altijd in contact blijven met slachtoffer.
 De meldcode Eergerelateerd geweld
volgen.

Wat doet Veilig Thuis?







Geeft advies over wat jij zelf kunt doen als
er (misschien) sprake is van huiselijk
geweld of kindermishandeling.
Neemt meldingen aan over huiselijk
geweld of kindermishandeling.
Kijkt wat er aan de hand is.
Helpt mensen onveilige situaties te
doorbreken.
Organiseert de juiste hulp en werkt
daarvoor samen met veel organisaties.

Contact met Veilig Thuis Zuidoost
Brabant
T 0800 2000 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar)
T 088-243 94 00 (voor professionals)
info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl
veiligthuiszob.nl
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