P R O J E C T
Wat is eergerelateerd geweld?
Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld
gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in een reactie op (dreiging van)
schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar
familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.
Concreet kan het gaan om: onderdrukking, vrijheidsbeperking, verstoting,
uithuwelijking, achterlating in land van herkomst, mishandeling, verminking, verbranding, aanzetten tot zelfmoord en moord.

Draag ook uw steentje bij aan de aanpak van eergerelateerd geweld!
Doe mee aan het project ‘Aan de goede kant van de eer’.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over het project ‘Aan de goede kant van de eer’ of over de
problematiek van eergerelateerd geweld? Neem dan contact op met:
Karima Ouchan, projectleider ‘Aan de goede kant van de eer’ bij het SMN.
Tel: 030-2367327
E-mail: k.ouchan@smnnet.nl
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‘Aan de goede kant
van de eer’

Het SMN heeft samen met andere koepelorganisaties van minderheden zoals het
Inspraakorgaan Turken (IOT), de Samenwerkende Turkse Organisaties Overijssel
(STO) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) het project ‘Aan de goede
kant van de eer’ ontwikkeld.
Het project richt zich op het tegengaan van eergerelateerd geweld.
Het project zal in verschillende gemeenten in samenwerking met lokale zelforganisaties, lokaal bestuur en maatschappelijke instellingen worden uitgevoerd.

• Zelfredzaamheid versterken
Inzicht geven in de signalering, omgang met en afhandeling van concrete gevallen waarbij eerproblematiek mogelijk aan de orde is.
• Netwerken organiseren
Invulling geven aan een structuur van hulpverlening, ondersteuning, bemiddeling
en doorverwijzing en het ontwikkelen van een overdraagbare aanpak door lokale
zelforganisaties en ketenpartners.

Waarom?
Geweld omwille van de familie-eer en de collectieve eer heeft de laatste tijd veel
aandacht. Uit onderzoeken blijkt dat ook bij Marokkaanse Nederlanders eergerelateerd geweld - zowel fysiek als mentaal - regelmatig voorkomt.
De context waarin de eer wordt beleefd is voor ieder mens anders. Vaak is een collectieve eer de richtlijn waarnaar wordt geleefd. Eer en eergevoel zijn in principe
ook positieve eigenschappen.
Fatsoen, gastvrijheid, broederschap, zorg dragen voor gezin, familie, zwakkeren
en behoeftigen zijn positieve uitingen van eer. Ook waarden als vriendschap, eerlijkheid, trouw, loyaliteit, bescheidenheid geven een positief gezicht aan eer en
eerzaamheid.
Maar zijn ook uitingen van eer waaraan agressie, onderdrukking en geweld te
pas komen eervol?
Ons antwoord is nee.
Het vernederen van mensen is niet eerzaam. Eer als excuus gebruiken voor agressie en het gebruiken van geweld is dat evenmin. Ook is het niet eerzaam om uit
egoïstische overwegingen eer te misbruiken voor het kleineren, verwaarlozen en
onderdrukken van mensen om je heen.
Eergerelateerd geweld is mensonwaardig en eerloos!
Kies daarom voor de goede kant van de eer.

Het project moet uiteindelijk de volgende producten opleveren:
• een methodiek voor het verhogen van de weerbaarheid van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld;
• een handleiding voor zelforganisaties voor de aanpak van de problematiek rond
eergerelateerd geweld.

Voor wie is het project bestemd?
Het project richt zich in eerste instantie op lokale Marokkaanse zelforganisaties,
netwerken en sleutelpersonen.
Daarnaast richt het zich op lokaal bestuur, politie, hulpverlening, welzijn en andere instellingen en personen die te maken hebben met slachtoffers (of daders)
van eergerelateerd geweld.
Doelstellingen van het project
• Bewustwording stimuleren
Inzicht geven in de aard en omvang van eergerelateerd geweld binnen de Marokkaanse gemeenschap.
• Weerbaarheid vergroten
Ontwikkeling van kennis en vaardigheden van individuen en lokale zelforganisaties binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap om weerbaar te zijn tegen
eergerelateerd geweld.

Activiteiten
Om deze doelstellingen te bereiken organiseert het SMN verschillende activiteiten. Een greep hieruit:
• rondetafelgesprekken voor en met lokale Marokkaanse zelforganisaties;
• trainingen voor de dragers van het project ‘Aan de goede kant van de eer’ binnen de zelforganisaties;
• informatie- en voorlichtingsmateriaal voor de dragers van het project binnen de
zelforganisaties.
• ondersteuning van lokale zelforganisaties bij het opzetten van het netwerk met
de ketenpartners in de gemeenten.
Wat kunt u doen?
Als lokale zelforganisatie kunt u ook een bijdrage leveren aan het tegengaan van
eergerelateerd geweld. Uw bijdrage is van cruciaal belang. Marokkaanse organisaties hebben immers het inzicht om dit onderwerp bij hun achterban aan te
pakken.
U kunt een stimulans geven aan het bewustwordingsproces voor het tegengaan
van eergerelateerd geweld. U kunt uw achterban daarin ook begeleiden, coachen, adviseren en bemiddeling organiseren.
Het is aan u om onder Marokkaanse Nederlanders een mentaliteits- en gedragsverandering teweeg te brengen als het gaat om eergerelateerd geweld.
U staat er daarbij niet alleen voor.
Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) wil u hierbij
helpen en ondersteunen met het project ‘Aan de goede kant van de eer’.
Ook zijn er al diverse instellingen, instanties en organisaties actief betrokken bij
de aanpak van eergerelateerd geweld, zoals gemeenten, politie, opvang, jeugdzorg, GGD, RIAGG en vele andere instellingen. Daar kunt u uw voordeel mee
doen.

