Stop eergerelateerd geweld
Stop eergerelateerd geweld.
Ook uw inzet speelt een rol.
Het Steunpunt Huiselijk Geweld is
meldpunt voor eergerelateerd geweld.
Snel en zorgvuldig ingrijpen is nodig
omdat het vaak ernstige, levensbe
dreigende zaken zijn. Om slachtoffers
op tijd te helpen, is het van belang
dat de omgeving alert is op signalen
van de slachtoffers. Door eergere
lateerd geweld te herkennen en te
melden bij het Steunpunt krijgen
slachtoffers hulp en bescherming.

Signalen
Bij eergerelateerd geweld kan sprake
zijn van feitelijke signalen zoals:
• Angst
• Verandering in gedrag
• Schuld en schaamte gevoel
• Afstoten van het netwerk
• Grote controle vanuit thuis
• Grensoverschrijdend gedrag
•P
 lotseling dragen van traditionele
kleding
Maar volg ook signalen die worden
ingegeven door uw intuïtie; een
zogenaamd “niet pluis gevoel”.

Aanleiding
Er kan sprake zijn van eergerelateerd
geweld als een familielid of leden vinden
dat de familie-eer is geschonden. De
eer kan geschonden worden door
bijvoorbeeld te laat thuiskomen, verzet
tegen een opgedrongen of gedwongen
huwelijk, weglopen van huis, contact met
jongens, verkering of een voorhuwelijkse
seksuele relatie, aanranding of verkrachting, echtscheiding, overspel of roddels.

Eergerelateerd geweld,
do’s & don’ts

Vormen
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).

Niet doen
Familie inschakelen door informatie aan
familieleden te verschaffen, een familielid als tolk inschakelen of informatie in
de omgeving zoeken.

Bij eergerelateerd geweld gelden drie
belangrijke hoofdregels:
1. Niet pionieren, schakel deskundigen
in bij twijfel,
2. Inschatten of er acuut gevaar dreigt,
3. Houd de informatie in zeer kleine
kring, openbaarheid verhoogt de kans
op eergerelateerd geweld.

Wel doen
• Vragen stellen,
• Verhaal registreren,
• Melding doen bij de politie indien er
acuut gevaar dreigt,
• Altijd in contact blijven met slachtoffer.

Signalen en vermoeden eergerelateerd geweld?
Bel het Steunpunt Huiselijk Geweld

0900 321 321 0
5 cent per minuut

Stop eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld vergt een
zorgvuldige aanpak. Het Steunpunt
Huiselijk Geweld zorgt samen met
Kompaan en De Bocht voor een snelle
intake en een degelijke analyse
van de meldingen. Daarnaast heeft
het Steunpunt een kernteam eer
gerelateerd geweld (KEG) ingesteld
zowel op uitvoeringsniveau als op
beleidsniveau.

Meldingen via Steunpunt:
portaal voor vroegsignalering
meldingen van slachtoffers,
omstanders, Zorg- en Advies
teams, ketenpartners

Het Steunpunt Huiselijk Geweld bespreekt met ketenpartners vanuit de
zorg- en strafsector dagelijks meldingen
van huiselijk geweld. Bij het vermoeden
van eergerelateerd geweld maakt het
Steunpunt samen met Kompaan en
De Bocht een zorgvuldige analyse met inzicht in de relaties en rollen van familie
leden, eventuele andere betrokkenen
en schat de veiligheidsdreiging in.
Als deze analyse het vermoeden van eergerelateerd geweld bevestigt, wordt het
KEG op uitvoeringsniveau bij elkaar geroepen. Het KEG zorgt voor een verdere
weging. Bij ernstige gevaarinschatting
gaat het slachtoffer direct naar de
opvang. Is dit niet nodig, dan bepaalt het
KEG welke organisatie de regie krijgt.
Specifieke aandacht wordt besteed aan
veiligheid, bescherming en inzet van
strafrechtelijke vervolging. Ook is er aandacht voor eventuele andere (potentiële)
slachtoffers in de familie.

0900 321 321 0
5 cent per minuut

www.stophuiselijkgeweld.nl

Meldingen via politie:
dagelijks besproken in
Intakeoverleg huiselijk
geweld

Steunpunt en Kompaan en De Bocht analyseren aard
en ernst: risicoscreening en opstellen familiekaart
groot
veiligheidsrisico

KEG uitvoeringsniveau
•T
 oewijzing casusregie
•M
 onitoren veiligheid en
hulpverlening
• Inzetten strafrechtelijke
vervolging

Hulpverlening, bemiddeling en eventuele inzet
naar overige familieleden

Evaluatie

KEG beleidsniveau
adviseert n.a.v. de casuïstiek en ontwikkelingen

Veilige Opvang

groot
veiligheidsrisico

