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Maryam: ,,Een van de meest gehoorde klachten is dat vrouwen 

thuis financieel onderdrukt worden door hun man. Vaak zitten 

die mannen werkloos thuis. Hij stuurt dan bijvoorbeeld veel geld 

naar zijn familie in Koerdistan en haar familie krijgt bijna niets. 

En natuurlijk is er ook fysiek geweld. Sommige vrouwen lijken dat 

te vergoelijken, ze zeggen dat hij vast niet echt boos is, maar zich 

gewoon niet goed weet uit te drukken.”

Stella: ,,Na een pauze lieten we een afbeelding zien van een vrouw 

met zes handen, op haar rug had ze boodschappen en een kind. Er 

waren ook mannen te zien op de afbeelding. Zij zaten op de grond 

en werden gevoerd door de vrouw. Toen we vroegen ‘wat zien jullie 

hier?’, kwam iedereen opeens los. Dit is de Afrikaanse cultuur zei-

den ze. Maar dat herkenden ze niet als huiselijk geweld. Dat is het 

wel. De vrouw doet vrijwel alles binnen het gezin.”

Dit boek is samengesteld naar aanleiding van een spraakmakend project van 
Stichting Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) waarin vluchtelingen 
op zoek gaan naar een adequate aanpak van eergerelateerd geweld en huise-
lijk geweld. Openhartig spreken vluchtelingen uit Afghanistan, Koerdistan, So-
malië en Iran over huiselijk geweld en de manier waarop zij de strijd aangaan 
tegen deze problematiek. 

www.vluchtelingenorganisaties.nl
www.stopgeweldtegenvrouwen.nl

Daenen Michel 




Duidelijke taal! Een taboe verwoord

Vluchtelingen over de aanpak van huiselijk geweld



Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Colofon

Samenstelling en projectcoördinatie: Anne-Floor Dekker
Interviews: Leendert van der Valk

Foto’s: Giti Entezami  (www.gitientezami.nl)
Foto omslag: Petja Buitendijk, Pressure Line
Ontwerp: Pressure Line, Rotterdam
Druk: Thieme MediaCenter Rotterdam

Een uitgave van: 
Vluchtelingen-Organisaties Nederland
Merelstraat 2bis 
3514 CN Utrecht
Tel. 030 2714505

ISBN/EAN: 978-90-801125-4-4

Utrecht, december 2006

Deze uitgave is medegefinancierd door het Europees Vluchtelingenfonds 

Inhoud
Leeswijzer       4
Voorwoord       5

Deel I: Vluchtelingenorganisaties aan het stuur   6 

Inleiding       7
Achtergrond en aanleiding     7
Specifieke aanpak: waarom?     8
Onderrapportage       8 
Project ‘Preventie & Bestrijding Geweld tegen Vluchtelingenvrouwen’ 9

Deel II: Vluchtelingenorganisaties aan het woord   10

Zes handen       11
Rond de tafel       13
Vuile was       13
Robots        14
Samenwerking en erkenning     16

Overige bronnen      23

Appendix I: Interviews met trekkers vluchtelingenorganisaties 24



Voorwoord
Dit boek wordt u aangeboden ter gelegenheid van de afsluiting van het project ‘Preventie & 
Bestrijding Geweld tegen Vluchtelingenvrouwen’. Via dit project heeft Stichting Vluchtelingen-Or-
ganisaties Nederland (VON) ondermeer beoogd een mentaliteitverandering op gang te brengen bij 
vluchtelingen, mannen, vrouwen én jongeren omtrent huiselijk geweld.

In deze publicatie komen vluchtelingen aan het woord die in organisatieverband of individueel 
betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en uitvoer van het project. We zijn in het bijzonder 
trots op de vluchtelingenorganisaties African Sky, de Koerdische Vereniging Midia, de Koerdische 
Vrouwen Vereniging, de Stichting Iraanse Vrouwen, de Coördinatieraad Afghanen in Nederland, de 
Federatie Somalische Associaties Nederland en de Koerdische Arbeiders Unie, die al in het verle-
den, nu en in de toekomst met ons op de bres staan voor de aanpak van huiselijk geweld.

In het boek vindt u een verzameling van de ‘best practices’ en knelpunten van verschillende 
vluchtelingenorganisaties. Dit geeft een leerzaam beeld van de problematiek rond huiselijk geweld 
waarmee veel vluchtelingen dagelijks te maken krijgen. Achterin het boek vindt u bovendien vol-
ledige interviews met organisatoren en trekkers waarmee een indruk wordt gegeven van de moed 
en inzet van deze krachtige mensen.

De strijd tegen huiselijk geweld is nog niet gewonnen, maar de aanzet is gegeven. Wij gaan in ieder 
geval door!

Stichting Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Leeswijzer
De inhoud van dit boek bestaat uit twee delen: deel I geeft een korte beschrijving van het project ‘Preventie & Be-
strijding Geweld tegen Vluchtelingenvrouwen’. Dit project vormt de basis van het boek en geldt tegelijkertijd als 
voorbeeld van de manier waarop vluchtelingenorganisaties zich inzetten voor de aanpak van taboeonderwerpen. 
Dit project bestond oorspronkelijk uit twee delen: een onderdeel gericht op eergerelateerd geweld en een onder-
deel gericht op huiselijk geweld. In dit boek wordt ingegaan op het laatste deel: huiselijk geweld. Informatie over 
het eerste deel vindt u in de publicatie ‘In ons oog, in ons hart’ (VON, 2006). In deel II van het boek dat voor u ligt 
komen de trekkers en organisatoren aan het woord die dit project tot een succes hebben weten te maken. In dit 
deel wordt bovendien een kleine zijstap gemaakt naar de problematiek van samenwerking met hulpverlenings-
instanties. Tijdens individuele gesprekken met de trekkers kwam naar voren dat velen zich zorgen maken over 
de grote barrière tussen de professionele hulpinstanties en vluchtelingen. De gang naar de hulpverlening is zeer 
beperkt en vluchtelingen ervaren de professionele instanties als afstandelijk of zelfs vijandelijk. Al met al vormt 
dit boek een aanzet tot de zichtbaarheid van vluchtelingen in Nederland.
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Vluchtelingen doen mee in de Nederlandse samenleving. Ze pakken zaken op die anderen soms 
vergeten of te precair vinden om mee aan de slag te gaan. Van vluchtelingenbescherming tot de 
problematiek rond eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Niet zomaar zaken, 
maar zaken waaraan schendingen van de mensenrechten ten grondslag liggen. 

Eerste en tweede generatie vluchtelingen uit alle hoeken van de wereld, hebben in Nederland, 
georganiseerd of individueel, de afgelopen jaren hun achterbannen aangezet tot aanpakken. Ze 
hebben hen, maar ook professionele hulpinstanties en lokale en landelijke politici, geprikkeld om 
de problemen op te merken en te benoemen. En om samen oplossingen te vinden.

De inzet van deze actieve mensen wordt gezien als onderdeel van participatie in de samenleving. 
Van vluchtelingen mag dit, net als van alle andere inwoners van dit land, worden verwacht. Erken-
ning voor hun inzet is echter net zo belangrijk. Maar daarvoor moet de participatie van vluchtelin-
gen wel door diezelfde samenleving worden opgemerkt. 

Dit boek biedt Nederland een kijkje in de keukens van de vluchtelingenorganisaties. Aan de hand 
van een project dat Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) in 2005 en 2006 met aangesloten 
vluchtelingenorganisaties en individuen heeft ontwikkeld en uitgevoerd, voeren wij u mee naar de 
wereld van actieve mensen en organisaties, die niet bang zijn om taboes aan te kaarten en die het 
waard zijn een plek te krijgen in deze maatschappij.    

Pas vanaf het begin van de jaren tachtig is in Nederland systematisch aandacht besteed aan de 
hulpverlening met betrekking tot geweld in de huiselijke sfeer en tot seksespecifiek geweld. In 
twintig jaar heeft dit onderwerp op beleidsmatig terrein verschillende ontwikkelingen doorge-
maakt. Zo stond in de jaren tachtig de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen 
centraal. Er moest meer aandacht uitgaan naar de hulpverlening en preventie van geweld. In de 
jaren negentig werd dit losgelaten en werd de nadruk gelegd op seksueel geweld en kindermis-
handeling. In 2002 kwam de nota ‘Privé geweld - publieke zaak’ van het ministerie van Justitie en 
werd het huidige tijdperk ingeluid waarin meer sectoren dan de politie en vrouwenopvang worden 
betrokken bij de preventie en bestrijding van geweld in de huiselijke sfeer (Cense, Nieuwenhuizen, 
Pauli, & Steenbergen, 2004; Marchand, 2003). 

In de bovengenoemde perioden is nooit specifiek aandacht besteed aan de, in Nederland woonach-
tige, etnische minderheden die ook slachtoffer kunnen worden van geweld in de huiselijke sfeer. 
Pas in 2002 werd in opdracht van het ministerie van Justitie een groot onderzoek uitgevoerd naar 
huiselijk geweld onder etnische minderheden, maar dan wel alleen onder de vier grote migranten-
groepen, namelijk de Nederlandse Turken, Arubanen en Antillianen, Marokkanen en Surinamers 
(Van Dijk, & Oppenhuis, 2002). De analyses uit dit onderzoek resulteerden in meer aandacht voor 
de specifieke problemen van allochtone Nederlanders met betrekking tot huiselijk geweld. Maar 
de ontwikkelingen binnen de hulpverlening bleven beperkt tot de onderzochte migrantengroepen. 
Overheden en hulpinstanties zijn daardoor anno 2007 nog steeds beperkt in hun hulp voor andere 
groepen, zoals de vluchtelingen. 

Deel I: 
Vluchtelingenorganisaties    aan het stuur 

1.1 Inleiding

1.2 Achtergrond en aanleiding
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Allereerst dient gezegd te worden dat huiselijk geweld bij vluchtelingen zowel in uiting als in oorzaak 
over het algemeen overeen komt met huiselijk geweld bij autochtone Nederlanders, Nederlandse 
Turken of Nederlandse Surinamers. Huiselijk geweld wordt veroorzaakt door jaloezie, stress, dronken-
schap, gebrekkige communicatie of agressie. Vluchtelingen hebben echter een vergrote kans op stress 
binnen de privé-sfeer door traumatische ervaringen en andere stressfactoren opgelopen voor, tijdens en 
na hun vlucht naar Nederland of Europa. Deze extra stress en spanningen kunnen aanleiding zijn voor 
huiselijk geweld.
 
De aanleidingen voor huiselijk geweld bij vluchtelingen hebben te maken met stress binnen de gezin-
nen en de man-vrouwrelaties. Verschuivingen in rolverdelingen als vrouwen gaan werken en mannen 
werkloos thuis zitten, maar ook de druk die op gezinnen wordt gelegd om in Nederland een bestaan 
op te bouwen en te wennen aan de nieuwe sociale status, zijn allen aanleiding voor extra stress. Andere 
stressfactoren die specifiek gelden voor vluchtelingen zijn traumatische ervaringen in het land van her-
komst, asielprocedures met lange wachttijden, plotseling statusverlies als gevolg van gedwongen werk-
loosheid en het lamleggen van de persoonlijke ontwikkelingen van asielzoekers. Ook onzekerheden 
over de toekomst, een langdurig sociaal isolement en gebroken gezinnen door verschillende perioden 
en routes van vluchten dragen bij aan een verhoogd stressniveau.

Hoe is het mogelijk dat een grote groep potentiële slachtoffers en daders relatief weinig aandacht krijgt 
van hulpinstellingen en overheidsinstanties? Het antwoord op deze vraag ligt niet alleen in de moeilijke 
bereikbaarheid van de groep, of een eventuele taalbarrière. Ook is sprake van onderrapportage.
Uit onderzoek onder de grote migrantengroepen in Nederland blijkt dat mannen en vrouwen uit 
etnische minderheidsgroepen de omvang van en de diversiteit aan huiselijk geweld onderrapporteren 
(Khawaja, & Tewtel-Salem, 2003; Pels, & De Gruijter, 2005; Van Burik, & Van Vianen, 2003; Van Dijk, & 
Oppenhuis, 2002; Vink, 2005). Wij merken dat dit niet alleen bij migrantengroepen het geval is, maar 
ook bij onze achterbannen. Een reden voor deze onderrapportage is dat de problematiek niet wordt 
(h)erkend. Veel vormen van huiselijk geweld, zoals verkrachtingen binnen het huwelijk en een corrige-
rende tik voor kinderen, worden vaak als ‘normaal’ ervaren. 

Naast het niet (h)erkennen van de problematiek kunnen vluchtelingenvrouwen terughoudend zijn 
in het aangeven van hun partner uit angst haar verblijfsstatus te verliezen. Slechts één op de negen 
slachtoffers blijkt melding te maken van geweld bij de politie (Van Dijk, & Oppenhuis, 2002). Vluchte-
lingenvrouwen in Nederland hebben op basis van een verklaring van een behandelend arts en aangifte 
bij de politie recht op een zelfstandige verblijfsstatus. Veel vrouwen zijn hiervan echter niet op de 
hoogte waardoor zij hulp mislopen (Cense, Nieuwenhuizen, Pauli, & Steenbergen, 2004; Vink, 2005). 
De vluchtelingenvrouwen die deze regeling wel kennen worden afgeschrikt door het sociale isolement 
waarin zij dreigen te raken op het moment dat zij ‘uit de school klappen’ en hiermee afstand nemen 
van hun partner en vaak (een deel van) de familie. In tegenstelling tot veel autochtone vrouwen hebben 
vluchtelingenvrouwen in Nederland nauwelijks externe netwerken om op terug te vallen zodra zij een 
onafhankelijk verblijfsstatus hebben. Vooral vrouwen met kinderen zullen zich daarom terughoudend 
opstellen ten aanzien van aangifte.
De specifieke aanpak van huiselijk geweld bij vluchtelingen is dus noodzakelijk. Hulpinstanties kunnen 
dit niet alleen en vluchtelingenorganisaties moeten zelf bijspringen om de veranderingsprocessen in 
gang te zetten waarin huiselijk geweld niet langer als ‘normaal’ wordt beschouwd.  

In 2005 is VON gestart met het project ‘Preventie & Bestrijding Geweld tegen Vluchtelingenvrouwen’. 
In samenwerking met vluchtelingenorganisaties van Iraniërs, Somaliërs, Irakezen, Turkse en Irakese 
Koerden, Afghanen, Palestijnen en Roma’s heeft VON met dit project huiselijk geweld en eergerela-
teerd geweld onder vluchtelingen bij de eigen achterbannen en bij betrokken instanties aangekaart. 

Dit project staat niet op zichzelf. De strijd tegen geweld, binnen of buiten de privé-sfeer, staat centraal 
in de levens van vluchtelingen. Vluchtelingenorganisaties in Nederland strijden al decennia voor een 
serieuze aanpak van huiselijk geweld en zeker de laatste jaren worden steeds meer problemen bekend 
die te maken hebben met eerkwesties. Stukje bij beetje wordt het zwijgen hierover doorbroken en 
wordt de discussie in gang gezet over de toelaatbaarheid en mogelijke afkeuring van dit geweld.  

De aanpak van huiselijk geweld en van eergerelateerd geweld verschilt per gemeenschap en per 
zelforganisatie. Om deze reden is het project ‘Preventie & Bestrijding Geweld tegen Vluchtelingen-
vrouwen’ in delen opgesplitst. De aanpak van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld werd per 
thema opgedeeld en daarnaast werd per onderdeel gekeken naar de capaciteiten van de deelnemende 
vluchtelingenorganisaties en individuen. In dit boek zullen de trekkers en organisators aan het woord 
komen die hebben deelgenomen aan de aanpak van huiselijk geweld, maar daarnaast ook buiten dit 
project al jaren actief zijn in de preventie en bestrijding van geweldsvormen onder vluchtelingen in 
Nederland.  

Zoals al werd aangegeven is tijdens de organisatie van het project continu rekening gehouden met de 
capaciteiten van de uitvoerders. Dit is een zeer belangrijk punt waar veel professionele organisaties en 
instanties overheen neigen te stappen. Goed bedoelde activiteiten missen hierdoor hun doel en mis-
lukken uiteindelijk jammerlijk. Iedere zelforganisatie en gemeenschap is uniek en heeft een andere 
structuur en andere sterke punten. Daarom kan de één dieper ingaan op een taboeonderwerp dan de 
ander en zal de ene organisatie meer successen boeken met een vastgelegd programma dan de ander. 
De trekkers en de organisatoren van de vluchtelingenorganisaties houden dan ook bij de uitvoer van 
een project of activiteit continu in de gaten wat de mogelijkheden en grenzen van de betrokken groep 
zijn. Deze kennis en ervaring is niet te evenaren en toch noodzakelijk om een activiteit te doen slagen.   

Concreet hebben de trekkers van dit project de volgende punten gerealiseerd in de strijd tegen huise-
lijk geweld:
- In onderlinge samenwerking met VON hebben de Koerdische Vereniging Midia, African Sky en de 

Coördinatieraad Afghanen in Nederland een methodiek ontwikkeld en uitgezet waarin Koerden, 
Somaliërs en Afghanen een bewustwordingstraject volgden onder leiding van trainers uit de eigen 
gemeenschap;

- In ondermeer de steden Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Veenendaal en 
Middelburg zijn lokale bijeenkomsten georganiseerd voor moeilijk bereikbare, vaak geïsoleerde, 
groepen;

- Vluchtelingenorganisaties hebben onderlinge afspraken gemaakt omtrent de aanpak van huiselijk 
geweld;

- VON neemt nu structureel deel aan en heeft inspraak in landelijke en lokale bestuurlijke initiatie-
ven omtrent de aanpak van geweld tegen en onder vluchtelingen. 
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1.2.1 Specifieke aanpak: waarom?

1.2.2 Onderrapportage

1.3. Project ´Preventie & Bestrijding
 Geweld tegen Vluchtelingenvrouwen’
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Koerden, Afghanen, Somaliërs, Iraniërs. De achtergronden van de deelnemers aan het project 
‘Preventie & Bestrijding Huiselijk Geweld’, lopen uiteen. Hun vertegenwoordigers, de trekkers en 
organisatoren van dit project, waren stuk voor stuk vastberaden om huiselijk geweld aan de kaak 
stellen. Om een mentaliteitsverandering in de achterban in gang te zetten. In vrijwel alle cultu-
ren is huiselijk geweld een taboeonderwerp. Bovendien overheerst soms de gedachte dat huiselijk 
geweld normaal en acceptabel is. De interesse voor georganiseerde bijeenkomsten verraadde 
echter dat er wel degelijk behoefte is aan een debat erover in de achterbannen. 

Juist daarom deden de vluchtelingenorganisaties er alles aan dit project te laten slagen. Zij zochten 
manieren om het onderwerp te bespreken en om oorzaken en oplossingen te vinden. De vertegen-
woordigers van acht verschillende vluchtelingenorganisaties vertellen hier hoe zij huiselijk geweld 
behandelden tijdens bijeenkomsten, welke knelpunten zij tegenkwamen en welke successen ze 
boekten. 

Zes handen
De betrokkenen kwamen bij aanvang van het project stuk voor stuk voor dezelfde vraag te staan: 
‘Hoe maak ik huiselijk geweld bespreekbaar in mijn achterban?’ Op verschillende manieren wisten 
zij de discussie aan te zwengelen. 

Stella Ismail, van de Somalische organisatie African Sky, vertelt dat er veel vrouwen naar hun 
bijeenkomst kwamen. Een weekend lang zou er gesproken worden over huiselijk geweld. Maar ze 
stuitte aanvankelijk op ontkenning. “Veel vrouwen zeiden dat er geen sprake was van huiselijk ge-
weld in de Somalische cultuur. Totdat we een tekening lieten zien van een vrouw met zes handen, 
op haar rug had ze een mand boodschappen en een kind. Om haar heen zaten mannen, die zij te 
eten gaf. We vroegen de vrouwen wat ze zagen op de afbeelding. ‘De Afrikaanse cultuur’ was het 
antwoord. De vrouw doet vrijwel alles binnen het gezin. Toen we uitlegden dat ook dat huiselijk 
geweld is, kwam de discussie los. En dat is het mooie van Somalische vrouwen: als ze eenmaal 
beginnen te praten, houden ze niet meer op.”

Mabest Othman, van de Koerdische Vereniging Midia, merkte dat ook media-aandacht kan helpen 
bij het bespreekbaar maken van het onderwerp. “We hebben over dit onderwerp gepubliceerd 
in Koerdische media. Dat leverde positieve en negatieve reacties op. Het wakkert in elk geval de 
discussie aan. Het gaat ons om een mentaliteitsverandering ten opzichte van dit onderwerp. “Over 
huiselijk geweld wordt door Koerden onder vier of hoogstens acht ogen wel gepraat, maar niet in 
het openbaar. Om het bespreekbaar te maken hebben we verschillende bijeenkomsten en een week-
end gehouden. Aan het begin van dat weekend kwam in Duitsland een vrouw om het leven door 
huiselijk geweld, dat bracht de discussie snel op gang. Het scheelt ook dat er in Nederlandse media 
veel aandacht is. Een andere manier om het ijs te breken was de vertoning van de film ‘Als ik haar 
was’, waarin een vrouw thuis te maken heeft met geweld en onderdrukking. Toen we eenmaal 
begonnen had iedereen wel een verhaal, over de buurman of buurvrouw. Nooit over zichzelf, maar 
het was meteen duidelijk: dit is een probleem bij veel gezinnen.’’

Dat huiselijk geweld een gevoelig onderwerp is, blijkt uit het verhaal van Ofran Badakhshani van 
Stichting Afghaanse Jongeren. Bij de bijeenkomsten waren zowel jongere als oudere Afghanen 
aanwezig. “Ik moest vooral tijdens de eerste bijeenkomsten mijn vragen en stellingen indirect en 
omzichtig formuleren. Als je te veel aan de kant van de traditionele, vaak religieuze Afghanen 
staat dan kan de groep die daar weinig boodschap aan heeft zich van je afwenden. Anderzijds moet 

Deel II: 
Vluchtelingenorganisaties aan het woord

Stella Ismail, African Sky
“Om het bespreekbaar te maken hielp het om uit te 
leggen dat huiselijk geweld niet iets is wat alleen 
onder allochtonen of moslims voorkomt. Toen So-
maliërs in Nederland aankwamen waren er toch ook 
al opvanghuizen voor vrouwen? Voor Nederlandse 
vrouwen dus. Nu we de discussie aangewakkerd 
hebben, willen we meer bijeenkomsten organiseren, 
want de aandacht dreigt weer weg te ebben.’’
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Zahra Naleie, Federatie Somalische Associaties Nederland
“De bijeenkomsten die we voor dit project hebben georganiseerd, waren de eerste vorm van structurele voorlichting 
over huiselijk geweld. Dat moet verder uitgebreid worden. We willen onze jongeren goed opvoeden, zodat de toekom-
stige vaders beseffen dat huiselijk geweld niet ontoelaatbaar is.’’

je uitkijken dat je niet in twijfel trekt wat de profeet heeft gezegd, want dan wordt de eerste groep 
weer kwaad.” Zijn inspanningen hadden succes. “Door neutraal te formuleren kwam de discussie 
wel op gang. Uiteindelijk groeide het besef dat er een probleem was met huiselijk geweld in de 
Afghaanse gemeenschap. Niet iedereen was zich daar aan het begin zo van bewust.’’

Rond de tafel
In welke mate huiselijk geweld nou precies voorkomst, is lastig te zeggen en het verschilt waar-
schijnlijk per vluchtelingengroep. De Koerdische Vrouwen Vereniging in Den Haag organiseerde 
eerder al een grote conferentie over het onderwerp. Maryam Zarza: “Ik schat dat zo’n 60% van de 
gezinnen te maken heeft met vormen van geweld. Naar aanleiding van die conferentie hebben we 
destijds een helpdesk opgezet waar vrouwen anoniem kunnen praten en vragen kunnen stellen. 
We krijgen daar veel respons op. Huiselijk geweld is een belangrijk probleem binnen de Koerdische 
gemeenschap. Voor dit project hebben we ongeveer twintig vrouwen getraind zodat zij goed op de 
hoogte zijn van het thema. Daarna hebben we met hen bijeenkomsten georganiseerd voor andere 
Koerdische vrouwen. Om hen voor te lichten.” 

Sara Aminy, van de Stichting Iraanse Vrouwen, schat het percentage Iraanse gezinnen waarin hui-
selijk geweld voorkomt op ongeveer 75 procent. “Ik bedoel dan dat zij niet zo vrij zijn als ze zouden 
willen. Door hun problemen thuis kunnen ze vaak hun cursus Nederlands niet goed afronden of 
een opleiding volgen om een baan te vinden. En er is ook vaak sprake van fysiek geweld of mis-
bruik. Het is moeilijk mannen erop aan te spreken. Zelfs veel hoogopgeleide Iraanse mannen zien 
huiselijk geweld niet als een probleem. Vrouwen onderling praten er redelijk gemakkelijk over. We 
konden bij de bijeenkomsten de schaamte wegnemen door bestuursleden te laten vertellen over 
hun eigen ervaringen met huiselijk geweld.”

Sidar Bingol, van de Koerdische Arbeiders Unie, merkt dat het doorbreken van het taboe zijn 
vruchten afwerpt. Zeker als dat van binnen de gemeenschap wordt aangepakt. “Het taboe wordt 
volgens mij in de Koerdische gemeenschap steeds minder. Natuurlijk blijft het lastig om erover te 
praten, maar onze achterban vertrouwt ons. Met Nederlandse hulpinstanties zijn ze veel minder 
vertrouwd, het is daarom moeilijker te praten met hulpverleners. Wij proberen het eerst binnen 
het gezin op te lossen. Als wij horen, bijvoorbeeld via de helpdesk of via vrienden, van een geval 
van huiselijk geweld dan gaan we meestal eerst met de vrouw praten. Maar het is ook belangrijk 
om het verhaal van de man te horen. Daarna proberen we die twee rond de tafel te krijgen.”

Vuile was
De voornaamste reden dat de omvang van huiselijk geweld onder vluchtelingen lastig aan te geven 
is, is dat er sprake is van onderrapportage. Huiselijk geweld wordt vaak niet herkend en erkend 
binnen de gemeenschap. Dat geven alle deelnemers aan. Maar zelfs al wordt het probleem wel 
(h)erkend, dan nog is de drempel groot om daarover aan de bel te trekken. Zeker bij externe instan-
ties, zoals politie of vrouwenopvang. Maar ook het bespreken binnen de eigen gemeenschap gaat 
gepaard met angst en schaamte.

Soms komt die angst voort uit een bepaalde voorstelling van de Nederlandse samenleving en het 
functioneren van instanties. Zoals Stella Ismail vertelt: “Somalische vrouwen gaan niet naar Ne-
derlandse hulpinstanties. Ze zijn er bang voor. Bang dat ze hun kinderen kwijtraken, bang dat die 
hulpverleners zich te veel met het hele gezin gaan bemoeien. Ze zijn vooral erg bang voor de kin-
derbescherming, dat die hun gezin kapot maakt. En er is ook angst voor medicijnen. Veel vrouwen 
denken dat ze overal medicijnen voor krijgen.”

12
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Vaak ligt die angst ook verborgen in de cultuur. Als familiebanden erg belangrijk zijn, wordt het 
niet in dank afgenomen als je de vuile was buiten hangt. Veel vrouwen zijn bang dat ze het huise-
lijk geweld op die manier alleen maar erger maken. Een aantal uitspraken van vertegenwoordigers 
van vluchtelingenorganisaties daarover:

Ofran Badakhshani: “Vrouwen weten vaak wel dat ze thuis te maken hebben met een probleem, 
maar het is moeilijk daar iets aan te doen. Dat komt omdat de Afghaanse gemeenschap zeer hecht 
is. Het individu bestaat bijna niet, de groep bepaalt alles. Dat betekent dat hulp zoeken buiten de 
gemeenschap je heel kwetsbaar maakt, want als het gezin of jijzelf wordt buitengesloten dan heb 
je niets meer.” 

Sara Aminy (Stichting Iraanse Vrouwen): “De angst van de Iraanse vrouwen om te praten over 
geweld achter de voordeur, is dat het daardoor alleen maar erger wordt. Dat de man nog strenger 
wordt, of dat hij de kinderen iets aandoet. Ook scheiden is niet makkelijk. Wat moet een vrouw in 
een vreemd land zonder man? Velen voelen zich zwak. Daarom vinden we het erg belangrijk dat 
we die vrouwen weerbaar maken. Ze moeten weten wat hun rechten zijn en zelf het heft in handen 
durven nemen.” 

Ajmal Shinwari (Coördinatieraad Afghaanse Jongeren Nederland) “Als vrouwen zich bij ons melden 
met verhalen van huiselijk geweld, dan sturen we eerst een getrainde vrijwilliger langs. We zoeken 
een oplossing binnen de familie, dat werkt beter. Het vertrouwen is sneller gewekt als er een 
Afghaanse vrijwilliger langskomt dan bij een Nederlandse. Vooral voor ouderen, zij hebben ook 
moeite met de taal. Veel Afghanen zijn bang dat als ze naar een Nederlandse organisatie gaan het 
probleem groter wordt. En ze schamen zich ervoor de klachten over de familie aan de grote klok 
te hangen. Het is heel moeilijk om die instelling te veranderen, daarvoor zijn nog heel wat bijeen-
komsten nodig.”

Robots
Alle geïnterviewden lieten weten dat de druk van de omgeving een belangrijke overweging is voor 
vrouwen om geen hulp te zoeken. Die terughoudendheid wordt versterkt door de gebrekkige in-
formatie die vluchtelingenvrouwen hebben over de hulpverlenende instanties. Het mes snijdt hier 
aan twee kanten. Vluchtelingen zouden minder angst moeten hebben om in aanraking te komen 
met de instanties, maar de instanties zouden de vluchteling ook veel directer moeten benaderen 
en meer interesse tonen in culturele verschillen.

Soms weten vluchtelingen simpelweg niet dat er hulpinstanties zijn. Sara Aminy, van Stichting 
Iraanse Vrouwen, herinnert zich hoe ze hier 17 jaar geleden aankwam. “Ik had toen zelf problemen 
met mijn man. Na drie jaar besloot ik te scheiden. Pas veel later kwam ik erachter dat er zoiets als 
een maatschappelijk werker bestaat. Ik wist dat helemaal niet. En dan moet je bedenken dat ik 
beter geïnformeerd ben dan de gemiddelde vluchtelinge. De meeste vrouwen komen hier omdat 
hun man vlucht en niet zijzelf. Het is voor hen heel lastig om door te krijgen hoe de Nederlandse 
samenleving werkt. De gemeente, de sociale dienst, is de eerste post waar die vrouwen mee te ma-
ken krijgen. Daar moet direct al informatie gegeven worden over hulpinstanties.”

De informatie die er wel is, is vaak niet gericht op de vluchtelingengroep. “De informatie die nu 
voorhanden is, is vooral op de Turkse en Marokkaanse gemeenschap gericht’’, zegt Zahra Naleie 
van Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN). “Zo hebben we tijdens een bijeenkomst wel 
gekeken naar een video over huiselijk geweld in een Marokkaans gezin. Dat hielp om over het on-
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Ofran Badakhshani
“We hebben behoefte aan een cultureel centrum of buurthuis waar mannen en 
vrouwen apart of samen kunnen praten over zaken zoals huiselijk geweld. Er 
moet een soort vertrouwensband ontstaan. Het bespreekbaar maken van huise-
lijk geweld zal toch in eerste instantie van de Afghanen zelf moeten komen. De 
vrouwen moeten zich ervan bewust worden dat ze het probleem vandaag moeten 
aangrijpen, want morgen wordt het alleen maar erger. Ook is het zo dat hulpor-
ganisaties misschien meer kennis moeten hebben van de specifieke problemen die 
in vluchtelinggroepen spelen. De toenadering moet van twee kanten komen.” 
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derwerp te praten, maar het zou nog beter zijn als we een Somalische, of Afrikaanse video zouden 
kunnen maken.”

Stella Ismail kwam al eerder aan het woord over de verwachtingen die Somalische vrouwen heb-
ben van Nederlandse hulpverleners. Onder andere dat zij bang zijn dat hun gezin uit elkaar wordt 
gedreven. Ismail: “Deels vind ik hun angst ook terecht. Wij sturen vrouwen niet snel naar de po-
litie of hulporganisaties. Die kijken vaak niet naar de omgeving. Ze reageren als een soort robots, 
terwijl het juist belangrijk is om de achtergrond te zien. Het gaat tenslotte om mensen. Als een 
vrouw zich bij ons meldt met een verhaal over huiselijk geweld, gaan we eerst langs om te kijken 
wat het probleem is.”

Herma Esselink, werkzaam bij het Advies & Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) in Utrecht en 
voorheen ook werkzaam bij de vrouwenopvang, herkent dit. “Er is in de hulpverlening te weinig 
motivatie om over andere culturen te leren. De waan van de dag is druk, druk, druk… Er wordt 
bijvoorbeeld maar zelden een cursus aangeboden over de Turkse of andere cultuur. Het neemt wel 
iets toe, maar mondjesmaat. Dat komt ook omdat veel witte hulpverleners nauwelijks vrienden 
hebben uit andere culturen, dus dan leer je nauwelijks iets van elkaar. Sterker nog er zijn nog 
zoveel vooroordelen over en weer.”

“Het is een tekort van de hulpverlening dat we er niet in slagen de drempel lager te maken. Ander-
zijds is het een tekort van sommige andere culturen dat het idee van ‘ze begrijpen me toch niet’ 
in stand wordt gehouden, terwijl dat vaak niet op waarheid berust. Het gebrek aan informatie dat 
deze groep heeft over wat de hulpverlening kan, draagt bij aan het negatieve imago dat hulporga-
nisaties soms hebben. Dat is meestal helemaal niet op feiten gestoeld, maar op een eigen tamtam 
binnen die gemeenschap en op angst.”

Ook Bob Terlingen van Dienst Welzijnszaken bij de Gemeente Utrecht ziet dat de communicatie 
tussen vluchtelingen en hulpinstanties tekortschiet. Hij is dagelijks bezig met de vluchtelingenpro-
blematiek in Utrecht. “Er is weinig kennis aanwezig bij hulpverleners over de specifieke problemen 
van vluchtelingen. Via vluchtelingenorganisaties kunnen hulpverleners vluchtelingen beter berei-
ken, want de reguliere organisaties hebben vaak weinig contact met vluchtelingen.” 

Samenwerking en erkenning
De vluchtelingenorganisaties geven aan dat zij een belangrijke schakel kunnen zijn tussen de 
vluchteling en de rest van de Nederlandse samenleving, waaronder ook de hulpinstanties. Nu er 
een begin is gemaakt om huiselijk geweld aan te pakken binnen de achterban, willen ze verder. En 
ze willen professioneler hulp bieden. 

Maar soms ontbreekt het aan de middelen. Maryam Zarza (Koerdische Vrouwen Vereniging): “Wij 
hadden een tijdschrift waarin we over taboeonderwerpen konden publiceren, maar helaas is dat 
door geldgebrek stilgezet. Het liefst zouden we twee betaalde medewerkers aannemen, want we 
hebben veel deskundige medewerkers, maar iedereen doet alles in z’n vrije tijd. Daar kun je niet 
hetzelfde van verwachten als beroepskrachten.” 

Zahra Naleie (FSAN): “We willen onze jongeren goed opvoeden, zodat de toekomstige vaders besef-
fen dat huiselijk geweld niet ontoelaatbaar is. We willen meer samenwerken met Nederlandse 
instellingen, zoals Jeugdzorg en politie. Wij kunnen ze vertellen waar ze op moeten letten binnen 
de Somalische gemeenschap.’’
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Sidar Bingol, Koerdische Arbeiders Unie
“Er moet iets aan de mentaliteit veranderen. Iedereen keurt geweld af. Vrouwen en kinderen slaan is niet goed. 
Maar dan gaat er in een gezin even iets fout en dan wordt er toch weer geslagen. Achteraf heeft de man vaak 
wel spijt. We willen daarom meer bijeenkomsten organiseren en meer mensen trainen om bij de gezinnen 
langs te gaan, maar we hebben het geld niet.’’
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Mabest 
Othman, 
Koerdische 
Vereniging 
Midia
“We willen de drempel verla-
gen. We hebben folders met in-
formatie over huiselijk geweld, 
nummers van de politie en 
Advies- en Steunpunt Huise-
lijk Geweld verspreidt via ons 
kantoor, de GGZ en Vluchtelin-
genwerk. Bovendien hebben 
we over dit onderwerp gepubli-
ceerd in Koerdische media. Dat 
leverde positieve en negatieve 
reacties op. Het wakkert de 
discussie aan, want het gaat 
om een mentaliteitsverande-
ring. We willen een Koerdische 
helpdesk oprichten. We moeten 
ervoor zorgen dat het bespreek-
baar wordt.’’

Deze roep om meer samenwerking met en meer erkenning van andere Nederlandse instanties is 
duidelijk hoorbaar bij de vluchtelingenorganisaties. Zodat vluchtelingen beter voorgelicht kunnen 
worden over huiselijk geweld. Zodat er meer begrip komt van vluchtelingen voor hulpinstanties en 
andersom. 

Met of zonder hulp van buiten, de organisatoren en trekkers van het project ‘Preventie & Bestrij-
ding Huiselijk Geweld’ gaan met evenveel inzet en enthousiasme door met het bewerkstelligen van 
een mentaliteitsverandering rondom huiselijk geweld. Door middel van voorlichting en empower-
ment. Ofran Badakhshani: “De vrouwen moeten zich ervan bewust worden dat ze het probleem 
vandaag moeten aanpakken, want morgen wordt het alleen maar erger.” Sidar Bingol: “Iedereen 
keurt geweld af. Maar dan gaat er even iets fout en dan wordt er toch weer geslagen. De man heeft 
vaak achteraf wel spijt, maar het kwaad is dan al geschied.’’ 
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Ajmal Shinwari, 
Coördinatieraad 
Afghaanse 
Jongeren
“We hebben voor dit project eerst 
zoveel mogelijk verschillende 
mensen bijeengebracht om helder 
te krijgen waar we het over moes-
ten hebben. Er waren jongeren, 
ouderen, mannen en vrouwen. We 
hebben weinig middelen om goede 
informatiefolders te maken en te 
verspreiden. Er zijn gelukkig veel 
Afghanen die echt iets willen doen 
en soms lukt het dus ook om geld 
van onze eigen mensen te krijgen. 
We willen graag een eigen orgaan 
opzetten dat zich bezighoudt met 
de problemen die voortkomen uit 
het botsen van culturen.’’

Sara Aminy, Stichting Iraanse Vrouwen
“Vluchtelingenorganisaties zijn erg belangrijk in het verstrekken van de informatie die 
de vrouwen normaal niet bereikt. Als ze ons bellen is er geen taalbarrière en we staan veel 
dichter bij ze. Maar we hebben weinig middelen om ze goed te bereiken. Voor problemen 
over huiselijk geweld wordt bij ons zelden aangeklopt. Daarom willen we overal in het 
land bijeenkomsten organiseren waar de vrouwen worden voorgelicht over hun rechten 
en de mogelijkheden om hulp te zoeken. Vanuit gemeente, hulpinstanties en vluchtelin-
genorganisaties zou ik meer steun verwachten, omdat wij een brug kunnen slaan tussen 
hen en de vluchtelingen.”
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Maryam Zarza, Koerdische Vrouwen Vereniging
“Ik wil benadrukken dat huiselijk geweld een maatschappelijk probleem is. Er is verschil in de aard 
van het geweld per bevolkingsgroep en daarom is het belangrijk dat alle groepen hun achterban goed 
kunnen bereiken. Maar we moeten dit ook gezamenlijk aanpakken. Wij hebben ook iemand achter de 
helpdesk die de vragen van andere vluchtelingen behandelt, niet alleen Koerden. We hebben er niets 
aan als iedereen alleen met z’n eigen straatje bezig is.’’

Overige bronnen
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Ajmal Shinwari, Coördinatieraad Afghaanse Jongeren in Nederland

,,Afghanen zijn meestal politiek vluchteling. Ze zijn politiek betrokken en dus ook vaker 
hoog opgeleid. In die groep komt meestal minder huiselijk geweld voor, dan onder lager 
opgeleiden. Maar het komt voor en het is een probleem, ze praten er gelukkig wel mak-
kelijker over.
,,We hebben voor dit project eerst zoveel mogelijk verschillende mensen bijeen gebracht 
om helder te krijgen waar we het over moesten gaan hebben. Dus er waren Afghaanse 
mannen, vrouwen, jong en oud. Daarna zijn we met groepen apart gaan praten, omdat 
je dan sneller een vertrouwelijke sfeer creëert. Alle groepen gaven aan dat ze graag meer 
bijeenkomsten willen.
,,Het probleem met huiselijk geweld binnen de Afghaanse gemeenschap komt onder 
andere voort uit de cultuurbotsing. Familie is voor Afghanen heel belangrijk, maar veel 
jongeren erkennen de autoriteit van de familie niet meer, dat zorgt voor stress bij de 
ouders. Daarbij komt dat Afghanen niet snel naar Nederlandse hulpinstanties gaan, 
onder andere omdat die instanties de problemen altijd op een Nederlandse manier 
oplossen. Een voorbeeld: een meisje van 18 meldde bij de politie dat ze problemen thuis 
had. De politie zorgde ervoor dat het meisje uit huis werd geplaatst. Dat is vragen om 
problemen. Ze raakte de weg kwijt, want ze hoefde zich van haar ouders niets meer aan 
te trekken en voor de ouders zelf was dat het heel moeilijk te accepteren. Afghanen, 
zowel jongeren als hun ouders, weten vaak niet goed wat een democratie is. Ze denken 
dat alles mag, maar zo werkt een democratie niet.
,,Als vrouwen zich bij ons melden met verhalen van huiselijk geweld, dan sturen we 
eerst een getrainde vrijwilliger langs. We zoeken een oplossing binnen de familie, dat 
werkt beter. Het vertrouwen is sneller gewekt als er een Afghaanse vrijwilliger langs-
komt dan bij een Nederlandse. Vooral voor ouderen, zij hebben ook moeite met de taal. 
Veel Afghanen zijn bang dat als ze naar een Nederlandse organisatie gaan het probleem 
groter wordt. En ze schamen zich ervoor de klachten over de familie aan de grote klok 
te hangen. Het is heel moeilijk om die instelling te veranderen, daarvoor zijn nog heel 
wat bijeenkomsten nodig. 
,,We hebben niet de middelen om goede informatiefolders te maken en te verspreiden. 
Gelukkig zijn er veel Afghanen die echt iets willen doen en soms lukt het dus ook om 
geld van onze eigen mensen te krijgen. We willen graag een eigen orgaan opzetten dat 
zich bezighoudt met de problemen die voortkomen uit het botsen van culturen.  
,,Afghanen zijn nog niet zo lang hier. De meeste oude vluchtelinggroepen hebben 
volgens ons niet het goede voorbeeld gegeven. Ze zijn misschien al dertig jaar in Neder-
land, maar hebben nog altijd problemen met de samenleving. Vooral met Nederlandse 
organisaties willen we samenwerken en leren over de democratie en hoe die werkt.”

Appendix I:
Interviews met trekkers vluchtelingenorganisaties
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Mabest Othman, Koerdische Vereniging Midia

,,Over huiselijk geweld wordt door Koerden onder vier of hoogstens acht ogen wel 
gepraat, maar niet in het openbaar. Om het bespreekbaar te maken hebben we verschil-
lende bijeenkomsten en een weekend gehouden. Aan het begin van dat weekend kwam in 
Duitsland een vrouw om het leven door huiselijk geweld, dat bracht de discussie snel op 
gang. Het scheelt ook dat in Nederlandse media veel aandacht is voor huiselijk geweld.
,,Een andere manier om het ijs te breken was de vertoning van de film ‘Als ik haar was’, 
waarin een vrouw thuis te maken heeft met geweld en onderdrukking. Toen we eenmaal 
begonnen had iedereen wel een verhaal, over de buurman of buurvrouw. Nooit over zich-
zelf, maar het was meteen duidelijk: dit is een probleem bij veel gezinnen. 
,,Er kwamen ook vrouwen naar het weekend zonder hun man, dat ging soms heel moei-
lijk. Hun mannen hadden bezwaren. We begonnen met het idee dat er drie vormen van 
huiselijk geweld zijn: fysiek, geestelijk en seksueel. Maar het bleek al snel dat er ook zo-
iets bestaat als financiële uitbuiting. Bij vluchtelinggezinnen vinden vrouwen vaak eerder 
een baan dan mannen. Dat is moeilijk voor de mannen, want die zijn dat niet gewend. De 
mannen zitten dan werkloos thuis, maar zij geven wel het geld uit. Soms mag een vrouw 
niet bellen naar haar familie in Irak of ze mag geen kadootjes kopen. Ze is kostwinnaar, 
maar toch afhankelijk van de man. 
,,In de Koerdische gemeenschap is sprake van relatief veel lichamelijk huiselijk geweld. 
Meestal gaat daar een periode van geestelijk geweld aan vooraf, bijvoorbeeld door iemand 
heel lang te negeren. Veel vrouwen gaven aan dat ze dat het ergst vonden. Een klap is 
eenmalig zeiden ze, van geestelijk geweld slaap je slecht, presteer je slecht op het werk. 
,,Vaak krijgt een man na een escalatie van fysiek geweld spijt, maar het is voor Koerdische 
mannen moeilijk om excuses te maken. Vrouwen gaven aan die excuses graag te willen 
horen van hun man, maar mannen denken dat het hun mannelijkheid schaadt. 
,,Een Koerdische vrouw zal ook minder snel dan bijvoorbeeld een Nederlandse vrouw li-
chamelijk geweld echt als geweld zien. Ze is sneller geneigd te denken dat het erbij hoort. 
Tijdens een van de bijeenkomsten zei een man nog dat in de Koran staat dat je een vrouw 
mag slaan als ze iets ergs doet. Vooral bij de oudere generatie hoor je dat vaker.
,,Uiteindelijk werd er dat weekend wel openlijk gesproken over huiselijk geweld. Maar 
het blijft al snel beperkt tot zo’n bijeenkomst. We willen een Koerdische versie maken 
van ‘Als ik haar was’. Daarvoor gaven vijftien personen zich op. Maar later, als we dan 
bijeenkwamen voor de film, bleken steeds minder mensen echt bereid om mee te werken. 
Sommigen zeiden dat ze niet meer mee wilden doen, maar je zag in hun ogen dat ze het 
wel degelijk wilden. Dan is er in hun omgeving druk uitgeoefend, vaak door de familie. 
,,Contact zoeken met een hulpinstantie doet de Koerdische vrouw niet één twee drie. 
Meestal gaat ze eerst praten met vriendinnen of de buurvrouw. We hoorden ook dat 
vrouwen klagen over wachtlijsten. Ze willen direct geholpen worden als ze bellen. Dat is 
heel belangrijk. 
,,We willen een Koerdische helpdesk oprichten en we hebben een folder met informatie 
over huiselijk geweld, nummers van de politie, Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en 
mijn 06 nummer. Het verlaagt de drempel. Die folders verspreiden we via ons kantoor, 
de GGZ en Vluchtelingenwerk. Bovendien hebben we over dit onderwerp gepubliceerd in 
Koerdische media. Dat leverde positieve en negatieve reacties op. Het wakkert de discus-
sie aan, want het gaat om een mentaliteitsverandering. We moeten ervoor zorgen dat het 
bespreekbaar wordt. ,,Natuurlijk kunnen we daarbij ook bestaande instanties gebruiken. 
Tot nu toe heb ik gemerkt dat wij altijd de eerste stap hebben gezet. De politie is bijvoor-
beeld nog nooit zomaar uit zichzelf naar ons toe gekomen.”

Maryam Zarza, Koerdische Vrouwen Vereniging

,,We hebben al eerder een grote conferentie gehouden over huiselijk geweld. Naar 
aanleiding daarvan hebben we een helpdesk opgezet, waar vrouwen anoniem kunnen 
praten en vragen kunnen stellen. We krijgen daar veel respons op. Huiselijk geweld is 
een belangrijk probleem binnen de Koerdische gemeenschap. Ik schat dat zo’n 60% van 
de gezinnen te maken heeft met vormen van geweld. 
,,Voor het huidige project hebben we ongeveer twintig vrouwen getraind zodat zij goed 
op de hoogte zijn van het thema huiselijk geweld. Daarna hebben we met hen bijeen-
komsten georganiseerd voor andere Koerdische vrouwen. Bij sommige bijeenkomsten 
waren ook andere instanties zoals de politie en een maatschappelijk werker. We hebben 
in het algemeen goed contact met de Nederlandse instellingen. Wij kunnen ze ook goed 
advies geven omdat we onze achterban goed kennen. 
,,Via de helpdesk kunnen wij vrouwen doorverwijzen naar de hulpinstanties, want ze 
zullen niet snel zelf de politie bellen. Het is een grote stap om erover te praten, want 
het taboe is groot. Vaak is er bovendien een taalprobleem. Ook daarbij proberen we ze 
verder te helpen. Overigens wordt de drempel om te praten wel iets minder hoog, onder 
andere omdat we het bespreekbaar proberen te maken en ook omdat er veel aandacht 
voor is in de Nederlandse media.
,,Een van de meest gehoorde klachten is dat vrouwen thuis financieel onderdrukt wor-
den door hun man. Vaak zitten die mannen werkloos thuis. Hij stuurt dan bijvoorbeeld 
veel geld naar zijn familie in Koerdistan en haar familie krijgt bijna niets. En natuurlijk 
is er ook fysiek geweld. Sommige vrouwen lijken dat te vergoelijken, ze zeggen dat hij 
vast niet echt boos is, maar zich gewoon niet goed weet uit te drukken. Je ziet dat er met 
name onder lager opgeleide gezinnen, waar de vrouw huisvrouw is, meer sprake is van 
geweld. Het vervelende is dat deze groep ook lastiger te bereiken is, omdat zij nauwelijks 
met de maatschappij in aanraking komen en van hun man soms niet lang het huis uit 
mogen zijn.
,,Wij hadden een tijdschrift waarin we over taboeonderwerpen konden publiceren, maar 
helaas is dat door geldgebrek stilgezet. De laatste drie jaar krijgen we weliswaar iets 
makkelijker subsidie voor onze projecten, omdat politici ook beginnen met name na 
gevallen van eerwraak in te zien hoe belangrijk het is, maar toch ontbreekt het ons nog 
aan de middelen om zo’n onderwerp als huiselijk geweld goed aan te pakken. Het liefst 
zouden we twee betaalde medewerkers aannemen, want we hebben veel deskundige 
medewerkers, maar iedereen doet alles in z’n vrije tijd. Daar kun je niet hetzelfde van 
verwachten als beroepskrachten. 
,,Ik wil benadrukken dat huiselijk geweld een maatschappelijk probleem is. Er is 
verschil in aard van het geweld per bevolkingsgroep en daarom is het belangrijk dat 
alle groepen hun achterban goed kunnen bereiken. Maar we moeten dit gezamenlijk 
aanpakken. Wij hebben ook iemand achter de helpdesk die de vragen van alle vluchte-
lingen behandelt, niet alleen Koerden. We hebben bovendien samengewerkt met andere 
Koerdische verenigingen aan een brochure en ik breid dat graag uit naar andere organi-
saties. We hebben er niets aan als iedereen alleen met z’n eigen straatje bezig is.”
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Ofran Badakhshani, Afghaanse jongeren

,,Het was lastig de discussie over huiselijk geweld te starten. Ik moest vooral tijdens de eerste bijeenkom-
sten mijn vragen en stellingen indirect en omzichtig formuleren, omdat sommige groepen zich snel 
aangevallen voelen. Als je te veel aan de kant van de traditionele, vaak religieuze Afghanen staat dan kan 
de groep die daar weinig boodschap aan heeft zich van je afwenden. Maar anderzijds moet je uitkijken 
dat je niet in twijfel trekt wat de profeet heeft gezegd, want dan wordt de eerste groep weer kwaad. Door 
neutraal te formuleren kwam de discussie wel op gang. Uiteindelijk groeide het besef dat er een pro-
bleem was met huiselijk geweld in de Afghaanse gemeenschap. Niet iedereen was zich daar aan het begin 
zo van bewust.
,,Vrouwen weten vaak wel dat ze thuis te maken hebben met een probleem, maar het is moeilijk daar iets 
aan te doen. Dat komt omdat de Afghaanse gemeenschap zeer hecht is. Het individu bestaat bijna niet, 
de groep bepaalt alles. Dat betekent dat hulp zoeken buiten de gemeenschap je heel kwetsbaar maakt, 
want als het gezin of jijzelf wordt buitengesloten dan heb je niets meer. Je zou verwachten dat je in zo’n 
gemeenschap makkelijk intern kunt praten over problemen. Maar ook dat is niet het geval, want er wordt 
dan al snel geroddeld over een gezin. Zo blijft de vrouw dus afhankelijk van de man.
,,Dat groepsgevoel bepaalt vrijwel alles in de Afghaanse gemeenschap. Daarbij komt dat de groep in 
Nederland traditioneler, strenger is dan in Afghanistan zelf. Daar is het geloof dynamisch. Maar de ge-
vluchte Afghanen blijven vasthouden aan het geloof zoals zij dat jaren geleden meenamen naar Neder-
land. De jongeren onttrekken zich daar steeds meer aan en hechten meer waarde aan de Nederlandse 
samenleving. Een vader kan daardoor het gevoel krijgen dat hij zijn zoons niet meer de baas is. Soms 
is hij dan ook nog werkloos en moet de vrouw alles verdienen en het huis schoonmaken. De man voelt 
zich minderwaardig. Hij wil zijn autoriteit bevestigen en reageert daarom zijn woede af op zijn vrouw 
of zijn dochters, over wie hij meer te zeggen heeft.  ,,Maar er zijn nog meer vormen van huiselijk geweld 
denkbaar die je in de westerse samenleving misschien niet zo snel ziet. Denk bijvoorbeeld aan spirituele 
onderdrukking. Als een Soenniet en een Shi’iet getrouwd zijn, is het goed mogelijk dat de man het de 
vrouw verbiedt haar geloof uit te dragen zoals zij wil.
,,De generatiekloof voelde ik heel duidelijk tijdens het praten over huiselijk geweld. De jongeren zijn 
opener. Ze herkennen het probleem, maar het is tweedehands. Ze hebben het vaak niet zelf meegemaakt. 
Hun oplossingen zijn daarom niet erg concreet. Bij ouderen juist wel. Het is moeilijk om ze erover te la-
ten praten, maar als het lukt komen ze met concrete voorstellen, omdat ze het vaak zelf hebben ervaren. 
Een van de voorstellen is om een landelijke ouderenraad voor Afghanen in het leven te roepen. Die kan 
adviseren, maar die moet ook zoeken naar een evenwicht tussen de Nederlandse manier van leven en de 
Afghaanse. Daarbij moeten ze ook contact zoeken bij andere vluchtelingengroepen die al langer hier zijn 
om te horen hoe die het hebben gedaan.
,,Een andere behoefte is een cultureel centrum of buurthuis waar mannen en vrouwen apart of samen 
kunnen praten over zaken zoals huiselijk geweld. Er moet een soort vertrouwensband ontstaan zodat het 
mogelijk wordt erover te praten.
,,Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld zal toch in eerste instantie van de Afghanen zelf moeten 
komen. Natuurlijk is het belangrijk dat bestaande hulporganisaties duidelijk maken dat ze er zijn, maar 
de drempel voor een Afghaanse vrouw om met hen contact te hebben is enorm hoog. Vanwege de taal, 
maar ook de cultuur. De vrouwen moeten zich ervan bewust worden dat ze het probleem vandaag moe-
ten aangrijpen, want morgen wordt het alleen maar erger. Wel is het zo dat hulporganisaties misschien 
meer kennis moeten hebben van de specifieke problemen die in vluchtelinggroepen spelen. Bij de laatste 
bijeenkomsten die wij organiseerden waren een aantal keer verschillende hulpinstanties aanwezig. Dat 
helpt beter dan dat ik een verslag opstuur. Nu horen ze de hele discussie aan en konden bovendien in een 
aantal gevallen direct hulp bieden. De toenadering moet van twee kanten komen.
,,Het lijkt mij ook nuttig dat verschillende zelforganisaties van vluchtelingen beter samenwerken. Van 
elkaar kun je goed leren hoe je zo’n probleem als huiselijk geweld bespreekbaar kunt maken. Misschien 
zou je in de toekomst ook bijeenkomsten kunnen organiseren met meerdere vluchtelingengroepen.”

Sara Aminy, Stichting Iraanse Vrouwen

,,Toen ik hier 17 jaar geleden kwam, had ik zelf problemen met mijn man. Na drie jaar be-
sloot ik te scheiden. Pas later kwam ik erachter dat er zoiets als een maatschappelijk werker 
bestaat. Ik wist dat helemaal niet. En ik ben beter geïnformeerd dan de gemiddelde vluchte-
linge, ik ben actief. De meeste vrouwen komen hier omdat hun man vlucht en niet zijzelf. 
Het is voor hen heel lastig om door te krijgen hoe de Nederlandse samenleving werkt. De 
gemeente, de sociale dienst, is de eerste post waar die vrouwen mee te maken krijgen. Daar 
moet direct al informatie gegeven worden over hulpinstanties.
,,Tijdens de bijeenkomsten over huiselijk geweld die wij voor vrouwen organiseerden, werd 
duidelijk dat ze vaak de mogelijkheden van hulpinstanties niet kennen. Daarnaast hebben 
ze last van angst en schaamte. We konden bij de bijeenkomsten die schaamte wegnemen 
door bestuursleden te laten vertellen over hun eigen ervaringen met huiselijk geweld. Vrou-
wen onderling praten er redelijk gemakkelijk over. Ik schat dat zo’n 70 tot 80 procent van 
de Iraanse vrouwen met vormen van huiselijk geweld te maken heeft. Ik bedoel dan dat zij 
niet zo vrij zijn als ze zouden willen. Door hun problemen thuis kunnen ze vaak hun cursus 
Nederlands niet goed afronden of een opleiding volgen om een baan te vinden. En er is ook 
vaak sprake van fysiek geweld of misbruik. Het is moeilijk mannen erop aan te spreken. 
Zelfs veel hoogopgeleide Iraanse mannen zien huiselijk geweld niet als een probleem.
,,Ik denk niet dat de tijd al rijp is om ook met mannen hierover te praten. Als we die uitno-
digen bij zo’n bijeenkomst dan gaat het mis, ze voelen zich snel aangevallen op dit onder-
werp. Dan kunnen de vrouwen niet meer rustig hun verhaal doen. Maar via ons tijdschrift 
bespreken we dit soort zaken wel, en er zijn genoeg mannen die dat lezen.
,,De angst van de Iraanse vrouwen om te praten over geweld achter de voordeur, is dat het 
daardoor alleen maar erger wordt. Dat de man nog strenger wordt, of dat hij de kinderen 
iets aandoet. Ook scheiden is niet makkelijk. Wat moet een vrouw in een vreemd land zon-
der man? Velen voelen zich zwak. Daarom vinden we het erg belangrijk dat we die vrouwen 
weerbaar maken. Ze moeten weten wat hun rechten zijn en zelf het heft in handen durven 
nemen. Daarvoor willen we trainingen organiseren. 
,,Zelforganisaties zijn erg belangrijk in het verstrekken van de informatie die de vrouwen 
normaal niet bereikt. Veel van die instanties hebben hun informatie op internet staan. Daar 
hebben de meeste Iraanse vrouwen weinig affiniteit mee, soms weten ze nauwelijks hoe ze 
met een computer moeten omgaan. Als ze ons bellen is er geen taalbarrière en we staan veel 
dichter bij ze, er is geen drempel. Maar we hebben nauwelijks de middelen om ze goed te be-
reiken. Voor problemen over huiselijk geweld wordt bij ons zelden aangeklopt. Daarom wil-
len we overal in het land bijeenkomsten organiseren waar de vrouwen worden voorgelicht 
over hun rechten en de mogelijkheden om hulp te zoeken. Maar het kost veel tijd en moeite 
om geld te krijgen voor dit soort projecten, terwijl we wel allemaal vrijwilligers zijn en dit 
in onze vrije tijd doen. Vanuit gemeente, hulpinstanties en vluchtelingenorganisaties zou ik 
meer steun verwachten, omdat wij een brug kunnen slaan tussen hen en de vluchtelingen.”
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Sidar Bingol, Koerdische Arbeiders Unie

 ,,Het taboe op huiselijk geweld wordt in de Koerdische gemeenschap steeds minder. 
Natuurlijk blijft het lastig om erover te praten, maar onze achterban vertrouwt 
ons. Met Nederlandse hulpinstanties zijn ze veel minder vertrouwd, het is daarom 
moeilijker te praten met hulpverleners. We sturen ze daar ook niet zo snel heen. We 
proberen het eerst binnen het gezin op te lossen. Als wij horen, bijvoorbeeld via de 
helpdesk of via vrienden, van een geval van huiselijk geweld dan gaan we meestal 
eerst met de vrouw praten. Maar het is ook belangrijk om het verhaal van de man te 
horen. Daarna proberen we die twee rond de tafel te krijgen.
,,Het is erg belangrijk om gezinnen regelmatig te bezoeken, ook zonder dat er al sig-
nalen zijn van geweld. Zo bouw je het vertrouwen op en kom je er sneller achter als 
er iets mis gaat. Soms komen we problemen tegen die we niet kunnen oplossen. Als 
er sprake is van structureel geweld dan kunnen wij ook niet zoveel meer betekenen. 
Dan moeten ze misschien maar scheiden of naar andere instanties gaan. We hebben 
wel goed contact met de politie,  maar het is nog niet voorgekomen dat we iemand 
naar hen hebben doorverwezen en ook niet naar de vrouwenopvang. Veel vrouwen 
willen daar ook helemaal niet heen, dan gaat hun gezin kapot. 
‘’Er moet ook iets in de mentaliteit veranderen. Iedereen keurt geweld af. Vrouwen 
en kinderen slaan is niet goed. Maar dan gaat er even iets fout en dan wordt er toch 
weer geslagen. Achteraf heeft de man vaak wel spijt. We willen daarom meer bijeen-
komsten organiseren en meer mensen trainen om bij de gezinnen langs te gaan, 
maar we hebben het geld niet.”

Stella Ismail, African Sky

,,Fysiek geweld wordt in Somalische gezinnen niet herkend of juist ontkend. Dat merkten we 
tijdens een weekend dat bedoeld was om over huiselijk geweld te praten. Er kwamen heel veel 
vrouwen naar dat weekend, maar toen we probeerden hen erover te laten praten gebeurde er 
eerst niet zoveel. Veel zeiden dat er geen sprake van was in de Somalische cultuur. 
,,Na een pauze lieten we een afbeelding zien van een vrouw met zes handen, op haar rug had 
ze boodschappen en een kind. Er waren ook mannen te zien op de afbeelding. Zij zaten op 
de grond en werden gevoerd door de vrouw. Toen we vroegen ‘wat zien jullie hier?’, kwam 
iedereen opeens los. Dit is de Afrikaanse cultuur zeiden ze. Maar dat herkenden ze niet als 
huiselijk geweld. Dat is het wel. De vrouw doet vrijwel alles binnen het gezin.
,,Het hielp ook om uit te leggen dat huiselijk geweld niet iets is wat alleen onder allochtonen 
of moslims voorkomt. Toen Somaliërs hier kwamen waren er ten slotte ook al opvanghuizen 
voor vrouwen. Voor Nederlandse vrouwen dus. 
,,Somalische vrouwen gaan niet naar Nederlandse hulpinstanties. Ze zijn er bang voor. Bang 
dat ze hun kinderen kwijtraken, bang dat die hulpverleners zich te veel met het hele gezin 
gaan bemoeien. Ze zijn vooral erg bang voor de kinderbescherming, dat die hun gezin kapot 
maakt. En er is ook angst voor medicijnen. Veel vrouwen denken dat ze overal medicijnen 
voor krijgen.
,,Deels is hun angst ook terecht, vind ik. Wij sturen vrouwen niet snel naar de politie of 
hulporganisaties. Die kijken vaak niet naar de omgeving. Ze reageren als een soort robots, 
terwijl het juist belangrijk is om de achtergrond te zien. Het gaat tenslotte om mensen. Als 
een vrouw zich bij ons meldt met een verhaal over huiselijk geweld, gaan we eerst langs om 
te kijken wat het probleem is. Soms gaat het ook om tijdelijk geweld, zijn er bepaalde omstan-
digheden die het veroorzaken. Die kun je proberen weg te nemen. We kunnen bemiddelen en 
het is ook belangrijk om in te zetten op empowerment. Vrouwen moeten voor zichzelf leren 
opkomen.
,,De families hebben veel invloed op de vrouwen. Je kunt een vrouw wel stimuleren om voor 
zich zelf op te komen, maar als haar oma dan bijvoorbeeld tegenhoudt dat een vrouw hulp 
zoekt, kun je weinig meer doen. Vrouwen hebben heel sterk het idee dat zij een goede echtge-
note moeten zijn, de moeders en oma’s versterken dat idee. Meer empowermenttrainingen en 
ondersteuning van de vrouwen zijn daarom belangrijk.
,,Het blijkt moeilijk om samen te werken met andere organisaties. Politie en opvanghuizen to-
nen maar weinig aandacht voor wat we doen. Misschien komt het ook doordat we niet erkend 
zijn als officiële club, we zijn vrijwilligers. Dat willen we graag veranderen, want van betaalde 
krachten mag je ook een stuk meer verwachten. We willen meer bijeenkomsten organiseren, 
want nu dreigt de aandacht weer weg te ebben. Maar zonder geld is het moeilijk om al die 
mensen bij elkaar te krijgen. We hebben ook geen geld voor folders en voorlichtingsmateriaal. 
Als Nederlandse organisaties en vluchtelingengroepen zo langs elkaar heen blijven werken, 
leidt dat alleen maar tot meer segregatie.”
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