Hoe bereik je Veilig Thuis
Midden-Brabant?

Een veilig thuis,
dat doen we samen…

Bel het landelijk telefoonnummer 0800 2000
(gratis). Na het inspreken van gemeente/woonplaats is er directe verbinding met Veilig Thuis
Midden-Brabant of bel (013) 751 67 89.
Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar.
Kijk ook op de website:
www.veiligthuismiddenbrabant.nl
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EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN!

EERGERELATEERD
GEWELD
STOP HUISELIJK GEWELD OF KINDERMISHANDELING

BEL 0800 2000 (GRATIS)
EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN!
WWW.VEILIGTHUISMIDDENBRABANT.NL

Een veilig thuis, dat doen we samen!
Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen. Als je slachtoffer bent, als iemand anders (misschien)
slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van
geweld. Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling komen
vaak voor. Veiligheid staat bij Veilig Thuis voorop. Iedereen heeft namelijk recht
op een veilige thuissituatie. Het is onze verantwoordelijkheid om acute of
structurele onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties te stoppen.

Wat is eergerelateerd geweld?
Er kan sprake zijn van eergerelateerd
geweld als een familielid of -leden
vinden dat de familie-eer is geschonden.
Dit geweld kan zowel meisjes en
vrouwen als ook jongens en mannen
treffen. Een vrouw kan de eer schenden
door bijvoorbeeld te laat thuis te komen.
Of door zich te verzetten tegen een
opgedrongen of gedwongen huwelijk,
weg te lopen van huis, contact of
verkering te hebben met een jongen,
een seksuele relatie te hebben voor het
huwelijk of door aanranding of verkrachting, echtscheiding, overspel en roddels.
Ook (openlijke) homoseksualiteit wordt
gezien als schending van de familie-eer.
Eergerelateerd geweld treedt op om te
voorkomen dat de eer wordt geschonden
of omdat de familie vindt dat geschonden eer gezuiverd moet worden.
Het geweld kan bestaan uit angst
aanjagen, dreigementen uiten, psychische druk uitoefenen, vrijheid beperken,
gedwongen huwelijk, terugsturen naar
het land van herkomst, gedwongen
abortus of afstand van het pasgeboren
kind, afpakken van kinderen, mishandeling en verminking en als uiterste

middel dwingen tot zelfmoord of moord
(eerwraak).

Do’s & don’ts bij
eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is niet in één
oogopslag te herkennen. Vaak zijn er wel
signalen. Het belangrijkste signaal is
angst. Deze kan zich op verschillende
manieren uiten:

Bij eergerelateerd geweld gelden drie
belangrijke hoofdregels:

• Verandering van gedrag: plotseling
gestrest reageren, ineens heel slordig
werk afleveren, Westerse kleren
verruilen voor traditionele kleding,
direct na werk of school naar huis
gaan, door vader of broers opgehaald
worden, vriendschappen verbreken;
• Ontwijkend gedrag: ontwijkende
antwoorden geven op directe vragen
van docenten of vrienden over
bijvoorbeeld verwondingen of sociale
controle door familie;
• Onverschillig over eigen lot: lichamelijke verwaarlozing, zelfmoordpogingen, zinspelen op zelfmoord of een
fatalistische houding;
• Verhalen over andere familieleden:
zijn andere familieleden ondergedoken, is er plotseling familie
in de buurt komen wonen?

2. Inschatten of er acuut gevaar dreigt.

1. Niet pionieren, schakel deskundigen
in bij twijfel.

3. Houd de informatie in zeer kleine
kring, openbaarheid verhoogt de
kans op eergerelateerd geweld.

Wat doet Veilig Thuis?
Niet doen:
Familie inschakelen door informatie
aan familieleden te verschaffen;
Een familielid als tolk inschakelen;
Informatie in de omgeving zoeken.
Wel doen:
Vragen stellen;
Verhaal registreren;
Melding doen bij de politie indien er
acuut gevaar dreigt;
Altijd in contact blijven met slachtoffer.

Op www.veiligthuismiddenbrabant.nl
vind je meer informatie over hoe je het
beste handelt bij het vermoeden van
huiselijk geweld.

De eerste stap naar een oplossing is er
over praten. Als je belt, neemt een
medewerker van Veilig Thuis de tijd om
naar je verhaal te luisteren en samen
met jou te zoeken naar een oplossing.
Vaak is advies genoeg, soms is het
verstandig om hulpverlening in te
schakelen. Een enkele keer is een
onderzoek nodig om meer informatie te
krijgen.
Ook in een onderzoek werkt Veilig
Thuis zoveel mogelijk samen met de
mensen om wie het gaat. Lukt dat niet
en is het voor de veiligheid van
kinderen of volwassenen nodig, dan
doen we ook onderzoek zonder dat de
betrokkenen het daarmee eens zijn.

De medewerkers van Veilig Thuis
hebben veel ervaring met eergerelateerd geweld. Als het nodig is, zijn ze
slagvaardig en snel. Ze gaan naar de
mensen toe, luisteren maar oordelen
niet. Samen met de betrokkenen
bekijken ze wat nodig is om het geweld
of de dreiging te stoppen. Het is altijd
goed om te bellen. Ook als je je
afvraagt of wat je ziet normaal is.
Twijfel je, bel dan anoniem voor advies.

