Professionalisering over Huwelijksdwang en Achterlating

DEELNEMERS: Miriam Corciulo, Zahra Naleie, Munir Nuur, Mohamed Abdi en Sam Sam Mohamud.
GEGEVEN DOOR: Tak Wai Lam en Ellen van Leeuwen, Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en
Achterlating
ONDERWERP: Huwelijksdwang en achterlating
DOEL VAN DE WORKSHOP: Deze workshop is onderdeel van het project “Landelijke bestrijding VGV.
Instandhouding en doorontwikkeling netwerk”. Hiermee wil FSAN het projectteam VGV
professionaliseren over VGV en gender gerelateerd geweld. Voornamelijk richt deze workshop zich
op:
* Bewustwording over de thema “achterlating en huwelijksdwang”;
* Signalen herkennen;
* Tips om het gesprek aan te gaan over taboe onderwerpen;
* Preventie, interventie en melding tegen huwelijksdwang en achterlating.
DATUM: 28-11-2018

DUUR: van 12:00 tot 16:30
Kennis overdracht
De workshop begon met een korte introductie over EGG (Eer Gerelateerd Geweld). Daar kwamen de
verschillen tussen de westerse cultuur en de niet-westerse cultuur. In de westerse cultuur is de
samenleving op het individu georiënteerd terwijl in de niet-westerse cultuur (80% van de wereld
bevolking) is de samenleving georiënteerd op de groep. In de niet-westerse cultuur is de naam en eer
van de familie heel belangrijk. Normen en waarden zijn gebaseerd op de groep. De eer is niet zozeer
verbonden aan de sociale-economische status van de familie, maar komt ook onder lage socialeeconomische klassen voor. De gevolgen van eerschending zijn smet en schaamte voor de hele
familie. Het gezinslid in kwestie kan geïsoleerd worden door zijn/haar familie of (economische)
gevolgen hebben voor de hele familie. Mensen komen, bijvoorbeeld, niet meer naar je winkel omdat
er smet is op de eer van je familie. Wangedrag binnen de familie wordt vaak getolereerd. Pas als de
buitenwereld er wat van weet is er sprake van eerverlies. Wangedrag wordt vaak geheim gehouden
door onder andere te liegen, ontkennen, vrijheidsbeperking, achterlating of huwelijksdwang.

Huwelijksdwang
Er is een verschil tussen huwelijksdwang en een gearrangeerd huwelijk. Bij een gearrangeerd
huwelijk is er sprake van toestemming van de bemiddeling. De partijen die gaan trouwen zijn er
allebei eens dat ze gaan trouwen en geven hiervoor toestemming. Bij een gedwongen huwelijk is er
daar geen sprake vaak. Helaas is de grens tussen de gearrangeerd huwelijk en huwelijksdwang soms
heel dun.

Gedwongen achterlating
Gedwongen achterlating is het sturen en/of het achterlaten na de vakantie periode van een
echtgenoot of familielid in het land van herkomst zonder zijn/haar toestemming. Paspoort wordt
afgepakt om de terugkeer naar Nederland te verhinderen. De risicogroepen voor achterlating zijn
jonge vrouwen (en hun kinderen) en jongeren. De reden hierom kan liggen in de wens van de familie
om de persoon in kwestie gedwongen te “heropvoeden”. Hierbij is het ook belangrijk om als
professional het verschil te weten tussen achterlating en kinderontvoering. Bij kinderontvoering
wordt het kind in het buitenland gestuurd of achtergelaten zonder de toestemming van een van de
twee ouders. Bij achterlating hebben beide ouders met gezag besloten om het kind gedwongen te
laten verblijven in het buitenland.

Praktische oefeningen en afsluiting
Na de kennis overdracht kreeg het projectteam geluidfragment te horen van Tano (een Ghanese
jongen die is achtergelaten in Ghana). De bedoeling van de oefening was om achterlating te kunnen
herkennen. We kregen een lijst met signalen van casuïstiek van LKHA en tips. Vervolgens werden we
geïnformeerd over de Meldcode en Veilig thuis. We sloten af met een terugblik van de workshop,
vragen en het invullen van een evaluatieformulier.

