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A ANTASTING VAN EER
T REFT HET HELE GEZIN
'Zij willen helemool geen geweld gebruiken'
In traditionele en gei'soleerde gemeenschappen kunnen problemen rond relaties, 'onzedelijk' gedrag, huwelijk
en scheiding hoog oplopen. In Den Haag staan 22 bemiddelaars klaar om dreigend eergerelateerd geweld in de
kiem te smoren. Ze proberen beg rip te kweken en bieden alternatieven aan voor het herstellen van de eer.

,

A NNE-MARIE DE RUITER

aatst vroeg een vrouw me haar te
helpen. Ze was tijdelijk bij een
vriendin ingetrokken om na te
denken over haar huwelijk. Maar
als dat bekend zou worden, bracht dit haar
man en familie in grote problemen.' Aan
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het woord is Aliye Yurdan, een van de ge
meenschapsbemiddelaars van het Haagse
project Van huis uit (zie kader). Omdat
deze bemiddelaars voortkomen uit de ei
gen gemeenschap en dus de codes en ge
bruiken kennen, kunnen zij preventief in-

grijpen bij spanningen binnen en buiten
de familiekring. Dat gebeurt anders vaak
niet of te laat.
Yurdan was in haar kring al bekend door
haar inzet voor de vrouwenafdeling van
de Koerdische vereniging. 'Vrouwen kwa
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.. Vaders, echtgenoten en broers zijn ook slacht
offers van de traditie van eerwraak.
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men toen al vaak naar me toe. Ook de man
nen weten dat ik me bezig hou met vrou
wenemancipatie. Ze accepteren dat omdat
ik oog heb voor het hele systeem. Het hele
gezin. Bij schending van de eer maakt ie
dereen namelijk deel uit van het probleem.
Hetwerktdan nietom mensen individueel
te benaderen, zoals in de reguliere hulp
verlening. Daar adviseren ze vrouwen bij
voorbeeld om naar de opvang te gaan, en
een advocaat in te huren. Maar dan) Daar
na zijn ze voor altijd uitgestoten en daar
wordt niemand blij van.'
De bemiddelaars in Den Haag steunen
het (potentiele) slachtoffer en benaderen
de familie zo neutraal mogelijk. Projectlei
der Garip Ozcan, die de zaken centraal
coordineert en de vrijwilligers begeleidt,
zegt: 'Gaat het om concrete levensbedrei
ging, dan geven we dit natuurlijk door aan
de politie. Maar de kracht van onze bemid
deling is dat het excessen kan voorkomen.
Er bestaat een traditionele uitdrukking die
sommige vaders ge bruiken als hun dochter
trouwt: 'Je verlaat ons huis in een bruids-

Binnen het project Van huis uil zijn sleutelfi

bemiddelingen plaatsgevonden. Bemiddelin

guren uit verschillende etnische groepen op

gen in 2008 en 2009 zijn succesvol verlopen.

geleid tot gemeenschapsbemiddelaar. Zij

De dreiging is weggenomen en nog steeds af

maken eergerelateerd geweld bespreekbaar

wezig.

binnen de eigen gemeenschap en bemidde

Van huis uit organiseert op verschillende

len in een vroeg stadium bij spanningen, als

plekken voorlichtingsbijeenkomsten voor

de eerschending nog niet publiekelijk bekend

professionals. Bij zelforganisaties, in de mos

is. Het project richtzich op Koerdische. Turk

kee, buurthuizen, op scholen ofthuis, bijvoor

se, Marokkaanse. Hindoestaanse. Afghaan

beeld tijdens vrouwenbijeenkomsten. Het

se, Iranese, Somalische en Irakese gemeen

project wordt uitgevoerd door welzijnsorgani

schappen in Den Haag.

satie Stichting MOOI (unit MCI). Het is gestart

Op dit moment zijn er 22 gemeenschapsbe

naar aanleiding van de (eer)moord op een

middelaars actieF. Zij werken op vrijwillige

Koerdisch meisje in Den Haag in 2004. In 2010

basis en persoonlijke tite!. In 2010 hebben 36

won het project de Haagse emancipatieprijs.

Aliye Yurdan na wie er in haar kring veel
invloed heeft. Het kan haar grootvader
zijn, een imam ofeen goede vriend. Als het
maar iemand is die de vrouw wil helpen en
met beide partijen goed kan opschieten.
'Met hem ofhaar bespreek ik de mogelijk
heden. Hetis immers voor iedereen fijn als
een scheiding rustig verloopt. Dan kan de

zelfstandig wilde wonen . Oat bleek thuis
onbespreekbaar. Na aile mogelijkheden
met Aliye Yurdan te hebben doorgeno
men, besloot ze nog even thuis te blijven,
tot ze haar studie had afgerond. Als ze
daarna nog geen toestemming krijgt, zal
Yurdan met haar ouders komen praten.
VOORBEELDEN UIT DE KORAN

'Je verlaat ons huis in een bruidsjurk, dus je kunt aileen
I terugkomen in je /ijkwade'
jurk, du s je kunt aileen terugkomen in je
lijkwade.' Metandere woorden: scheiden is
geen optie. Gebeurt dat toch, dan staat de
man onder druk om de eer te herstellen.
Soms met geweld, soms met uitstoting. '
PLANMATIG WERKEN

Het is niet eenvoudig om zulke traditione
Ie gebruiken aan de orde te stellen. Hoe
gaan de bemiddelaars te werk?
Aliye Yurdan: 'Eerst breng je de situatie
in kaart. De vrouw die miJ laatst benaderde,
was niet gelukkig in haar huwelijk, maar
haar man was niet slecht voor haar. Daar
om had ze toch besloten niet te scheid en
maar bij hem te blijven en terug te gaan
naar huis. Maar als bekend zou worden dat
ze weg was (geweest), zou haar man erop
worden aangekeken als hij niets deed. Als
hij zijn verantwoordelijkheid als man niet
nam. Dus was het belangrijk om alles in
Heine kring te houden. Uiteindelijk heb ik
dat besproken met haar, haar man en haar
moeder. De moeder wilde graag helpen en
beloofde te zorgen dat het tussen hen bleef
en dat ze indien nodig smoesjes voor haar
dochters afwezigheid zou verzinnen. Stille
diplomatie noemen we dat.'
Als een vrouw echt wil scheiden, gaat

man zijn kinderen blijven zien en de
vrouw in veiligheid verder leven. Ik licht
ook altijd toe dat scheiden niet wordt afge
keurd in de Koran. Als je niet respectvol
met elkaar door kunt gaan, is scheiding
soms een goede oplossing. Tegen de
ouders zeg ik weI eens: 'Ze kan niet meer
met hem verder. Als je de eerwil veilig stel
len, moet je achter je dochter staan. Dan
volgen de andere mensen vanzelf.' Man
nen vrezen vaak de reacties van de omge
ving. Maar ze willen hun dochter niet

De bemiddelaars denken hun strategieen
van tevoren nauwgezet uit, vertelt Mim
Yeznasni, sleutelfiguur binnen de Marok
kaanse gemeenschap. 'Ik krijg een casus
van tevoren op papier. dan ga ik me ver
plaatsen in wat voor een persoon het is.
Hoe benader je zo iemand) Hoe ga je om
met zijn of haar boosheid? Hoe ga je te
werP Ik werk altijd met plannen.'
Yeznasni bemiddelde onlangs voor een
Arabische jongen en een Berbermeisje
die verliefd op elkaar waren. Hoewel vaak
gezegd wordt dat in de Marokkaanse cul
tuur geen eerwraak voorkomt, kan er in
zo'n situatie behoorlijk wat dreiging uit
gaan van de (schoon)familie. De schoon-

De bemiddelaars steunen het slachtoffer en benaderen
I de familie zo neutraal moge/ijk
kwijt. Eigenlijk willen ze helemaal geen ge
weld gebruiken. Doordat er wordt gerod
deld voelen ze zich verantwoordelijk om de
eer te herstellen. Ze staan ontzettend on
der druk. Op een bepaalde manier zijn de
ze vaders , echtgenoten en broers ook
slachtoffers. Zij zoe ken vaak naar houvast
in een crisissituatie. Als ik vertel dat je vol
gens de Koran mag scheiden, bied ik een
uitweg, een alternatief.'
Soms is uitstel de beste aanpak. Bij
voorbeeld bij een jonge vrouw die graag

ouders kunnen gaan roddelen, bijvoor
beeld zeggen dat het meisje geen maagd
meer zou zijn, of haar eigen ouders voe
ren de controle op. Dan moet ze zich op
eens helemaal bedekken, wordt ze overal
opgehaald door haar broer, of mag ze niet
meer naar school.
Mim Yeznasni: 'Ik praat meerdere ma
len met de ouders en benadruk telken s op
nieuw dat het de eigen keuze van hun
dochter is. Je moet heel tactisch te werk
gaan. Ik pro beer te achterhalen waar- ~
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... Eerwraak gebeurt vaak onder druk van omge
ving. Eigenlijk willen vaders hun dochters hele
maal niet kwijt.

r

~
V1
~

::>

r

z

w

;:

r
r

~
~

:::>

'"'"w
o
o

v

o
....

~ ' .. -... ..'m,.'"&

~-14

EERGERELAT EERD GEWELD

Eergerelateerd geweld omvat aile vormen
van dwang, psychisch en fysiek geweld om
de fam ilie-eerte beschermen ofte herstellen.
Het is niet anders dan ander geweld. Wei is
dit type geweld gevolgvan specifieke aanlei·
dingen. Da ardoor is het voorspelbaar en zijn
er mogelijkheden voor preventie.
In het Werkboek Eergerelateerd Geweld on·
derscheidt men zes categorieen:
1 Maatschappelijke sancties - Acties van bu
ren, bekenden, familie als react ies op 'onge·
past' ged rag.
2 Reacties op een belediging - Door een be·
ledi ging die verband houdt met eer Oe zuster
is een ... ) zal de beledigde emotioneel worden
ge raakt en mogelijk met een assertieve of ge·
weldadige reactie antwoorden.
3 Bescherming tegen onheil van buiten - Ac·
ties gericht tegen buitenstaanders die een

~

voor ouders bang zijn, wat de concrete
knelpunten zijn als ze zouden trouwen.
Daar zijn vaak oplossingen voor. Ik vraag
de ouders ze de tijd te geven, het eens te lao
ten proberen. Ze hoeven toch niet meteen
te trouwen? Dan kan iedereen rustig wen
nen aan de situatie en kijken of het lukt
om de verschillen te overbruggen. Ik zeg
ook wei eens : 'Wat wil je dan? Dat ze weg
loopt? Dat er geroddel komt?' Zo houd ik
ze een spiegel voor en kom ik op voor hun
dochter, zonder eigen culturele waarden te
ontkennen. Als de vader heel gelovig is,
geef ik voorbeelden uit de Koran waaruit
blijkt dat je ook andere culturen en gelo·
yen moet respecteren.'

1101

PIIAXX

NUMM ER

2 -

2011

gevaarofbedreigingvormen vooreen van de
familieleden.
4 Preventieve acties - Activiteiten om wan
ged rag van een familie- ofgezinslid te voor·
komen.
5 Geheimhouding van wangedrag  Door
'wangedrag' is de familie potentieel stigmati·
seerbaar geworden . Alles is erop gericht om
stigma te vermijden.
6 Eerh erstel- Geweld dat dient om de eer van
de familie te herstellen zodat de gemeen·
schap het eerdere gedrag door de vingers zie!.
Werkboek Eergerelate erd Geweld - Het orga
niseren van een lok ale ketensamenwerking
eergerelateerd geweld Rob Ermers, John

Goedee, Marcia Albrecht en Rem co de Jong
Boom Lemma 978'9o'5931-576'1, paper
back, 350 pagina' s, € 35 ,-
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Soms is een lange adem nodig, blijkt uit
het verhaa l van projectleider Garip Ozcan,
die zelf ook bemiddelt. ' Een islamitische
man had een zoon uit een buitenechtelij
ke relatie. Dit jongetje was bij pleegouders
ondergebracht. Toen dit jaren later be
kend werd in de familie van de biologi
sche vader, werd hij belachelijk gemaakt
en onder druk gezet om iets te gaan doen.
Hij accepteerde toch zeker niet dat zijn
zoon niet eens op zi jn naam stond> De
man begon een rechtszaak en heeft ook de
pleegfamilie bedreigd. Ik heb hem uitge
legd dat hij zo niets oploste, dat hij hele
maal fout zat. De pleegouders zaten in

doodsangst, zeker toen hun andere kind
een keer verdwenen was en er groot alarm
geslagen werd op school.'
Na een aantal gesprekken apart, heeft
Ozcan de families bij elkaar gebracht. 'De
pleegvader kon kwijt hoeveel angst de be
dreigingen hadden veroorzaakt. De biolo
gische vader begreep dat en erkende zijn
fout. Hij vertelde hoe hij onder druk was
gezet door zijn familie. Door het weder
zijdse begrip dat toen ontstond, konden er
ook andere dingen worden uitgesproken.
De biologische vader wilde bijvoorbeeld
dat zijn zoon ook iets mee zou krijgen van
zijn religie. De pleegouders vreesden dat
het jonge* bij wijze van spreken tijdens
een bezoekuur besneden zou worden.
Maar dat was helemaal niet aan de orde. Zo
kwamen ze stapje voor stapj e nader tot el
kaar. Tijdens het laatste gesprek zat ik m et
beide fam ilies in een res taurant en werden
er gezellig foto 's van het jongetje uitgewis
seld. De pleegmoeder zei: 'Waarom heb
ben we deze gesprekken niet eerder ge
voerd?'
Het feit dat er zo vaak succesvol bemid
deld wordt, motiveert Garip Ozcan voor
dit project. ' Door de goede contacten van
sleutelfiguren komen signalen en inci
denten steeds eerder bij mij terecht.' Hij
hoopt van harte dat er vervolgfinanciering
komt. Mim Yeznasni: 'Het is geweldig om
te merken hoe deze vrouwen na een be
middeling 'bevrijd' z ij n. Dat begrijp ik ook
heel goed als ik me in hun verplaats.' Aliye
Yurdan , als politiek vluchteling naar Ne
derland gekomen , wordt voora l gemoti
veerd door het streven naar geli jkwaardige
behandeling van vrouwen: 'In aile streng
traditionele religies wordt de vrouw ge·
zien als bezit van de man. Daar komen
problemen als eergerelateerd geweld van
daan . Terwijl dat geweld niets met religie
zelfte maken heeft.'
•
Ann e-Marie de Ruiter is freelance redacte ur
en tekstsch rljver.
Organisaties die belangstelling hebben voor
het opzetten van bemiddeling in hun regio, of
een training ove r de aanpak van eergerela
teerd geweld, kunnen contact opneme n met
Jenny van Eyma (j .vaneyma@movisie.nl,
telefoo n 030 789 2139). Voor meer informatie
over het Haagse project kunt u contact opne
men met Garip Ozcan (g.ozcan@stichting
mooi.nl, telefoon 070 3616847).
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