Kenniscentrum
Eer & Veiligheid

Hulp, advies en consultatie
bij eergerelateerd geweld

Heb jij het gevoel dat je familie alles voor
jou beslist? Dat je geen eigen keuzes kan
maken over belangrijke zaken? Met wie
je trouwt bijvoorbeeld? Dan kan er sprake
zijn van eergerelateerd geweld.
In sommige culturen staat alles in het
teken van de goede naam van de familie. Degene die die goede naam schaadt,
schaadt de eer van de familie. Vooral
meisjes wordt dit aangerekend. Maar ook
jongens kunnen er mee te maken hebben.
Bijvoorbeeld als zij een homoseksuele relatie aangaan.

Wat is eergerelateerd geweld?
We spreken van eergerelateerd geweld als
er sprake is van dreiging en geweld omdat
de familie-eer is aangetast of dreigt aangetast te worden. Dat is ook het geval als
er nog geen sprake is van mishandeling,

Lotgenotengroep Eervol
Heb je ervaring met geweld en agressie
doordat je familie vindt dat je de
familie-eer hebt aangetast? Worstel je
met het leven in twee verschillende culturen? En heb je behoefte om daarover
te praten met mensen die hetzelfde
hebben meegemaakt als jij? Dan kun
je deelnemen aan de lotgenotengroep
Eervol.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.blijfgroep.nl/eervol.

maar als je wel de dreiging voelt of je continu gecontroleerd voelt.
Om de eer weer te herstellen worden
mannen en vrouwen uitgestoten, bedreigd of mishandeld. In het ergste geval
worden zij zelfs vermoord. Dit noemen we
ook wel eerwraak.

Waarvoor kan je terecht bij
het Kenniscentrum?
Je kunt bij ons terecht als je familie je bedreigt of mishandelt omdat je de familieeer hebt aangetast. Voorbeelden van
situaties waarin je contact met ons kan
opnemen.
•	Als je weigert om tegen je zin met iemand te trouwen.
• Als je van je familie niet mag scheiden.
•	Als je een relatie hebt met iemand uit
een andere cultuur.
•	Als je bang bent voor ontvoering door je
familie.
•	Als je een homoseksuele relatie hebt.
•	Als je te maken hebt met exposing, sexting of een andere vorm van seksuele
intimidatie.
•	Als je gecontroleerd wordt en je vrijheid
wordt bepekt.
•	Als je je om welke andere reden dan ook
bedreigd voelt door je familie.

“Ik hoor iedereen en het lijkt op hetzelfde boek, zo
herken ik alles” Deelnemer Lotgenotengroep Eervol

“Het is zo fijn dat er iemand naar mij luistert en
ook echt iets doet. Advies geeft en zoekt naar
oplossingen. Maar vooral iemand die ervaring heeft
met dit soort dingen.” Cliënt Kenniscentrum
Voor professionals: voorlichting,
advies en preventie
Naast individuele hulp geeft Blijf Groep
ook advies, cursussen en trainingen aan
professionals. Hulpverleners, scholen,
huisartsen, instellingen voor jeugdzorg
en anderen kunnen bij ons terecht voor
informatie en advies over onder meer:
•	Achtergronden van eergerelateerd
geweld.
•	Wat zijn signalen en hoe taxeer je
risico’s?
•	Het veilig toeleiden van (potentiële)
slachtoffers naar gespecialiseerde
hulpverlening.
• Huwelijksdwang en achterlating.
•	Homoseksualiteit en eergerelateerd
geweld.
• Exposing en sexting.

Wat kan het Kenniscentrum
voor je doen?
De medewerkers van het Kenniscentrum
Eer & Veiligheid zijn gespecialiseerd in het
herkennen van signalen van eergerelateerd geweld. Zij kennen de problemen en
de gevoeligheden waarmee je te maken
kunt hebben. Ze denken met je mee over
oplossingen die jou helpen en houden
daarbij rekening met de band die je voelt
met je familie.

Concreet kunnen we het volgende voor
je doen:
•	De veiligheid in kaart brengen en samen met jou kijken hoe we deze zo
goed mogelijk kunnen waarborgen.
•	Bemiddelen tussen jou en de
betrokkene(n).
•	Zorgen voor opvang als je thuis niet
veilig bent;
Dit doen we niet alleen. Het Kenniscentrum Eer & Veiligheid werkt nauw samen met de politie, opvanginstellingen,
hulpverleners en cultuurdeskundigen.

Volledige geheimhouding
We begrijpen zeer goed dat geheimhouding van het grootste belang is. De
medewerkers van het Kenniscentrum
gaan zeer vertrouwelijk om met alle
informatie die hen gegeven wordt.

“Iedereen heeft eer, maar
hoe ermee omgegaan
wordt is verschillend.”
Medewerker Kenniscentrum

Wacht niet tot het misgaat
Heb je te maken met (dreigend)
eergerelateerd geweld? Of ken je iemand
die in de knel zit vanwege eergerelateerd
geweld? Wacht niet tot het misgaat en
neem contact met ons op. Wij kunnen je
helpen.

Contact
Het Kenniscentrum Eer & Veiligheid is
werkzaam in de regio’s Noord-Holland en
Flevoland.
• T 088 234 26 50
• kenniscentrumEer@blijfgroep.nl
• www.blijfgroep.nl/kenniscentrumEer

Over Blijf Groep

Heb je direct hulp nodig? Bel dan met
088 234 24 50 (7 dagen per week, 24 uur
per dag). Bij direct gevaar, neem geen
risico! Bel altijd 112.

www.blijfgroep.nl
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Bezoek ons ook op bezoek ons
ook op social media.

Blijf Groep helpt huiselijk geweld te
stoppen. We bieden hulp aan alle
betrokkenen: slachtoffers, kinderen
en plegers. Ons uitgangspunt is het
geweld te stoppen door hulp op maat.
Want elk verhaal van huiselijk geweld
is anders. Blijf Groep biedt zowel opvang als ambulante hulp. Ook hebben
we een uitgebreid groepsaanbod voor
kinderen, tieners en volwassenen, die
te maken hebben gehad met huiselijk
geweld. Een van de specialisaties van
Blijf Groep is hulp bij eergerelateerd
geweld.
www.blijfgroep.nl

