voor jongeren: Wat en hoe over huwelijksdwang
Als je niet zelf je partner uit mag kiezen
Trouwen, samenwonen of een relatie beginnen. Onderwerpen
waar iedereen een keer mee te maken krijgt. Misschien heb je
je droompartner al gevonden, of fantaseer je weleens over met
wie je later zult trouwen? Stel je eens voor dat je niets te kiezen
hebt. Dat een ander voor jou uitmaakt wanneer en met wie je
een relatie hebt, samenwoont of nog heftiger: trouwt. Dat gebeurt in Nederland vaker dan je denkt.
Wat is huwelijksdwang
Grote kans dat jij iemand kent, of zelf iemand bent die te maken
krijgt met huwelijksdwang. Dit houdt in het kort in dat ouders voor
hun zoon of dochter een partner kiezen, een huwelijk regelen of
proberen jouw partnerkeuze te beïnvloeden. Ben je het er niet
mee eens? Dan heb je ‘pech’, want een ‘nee’ wordt meestal niet
geaccepteerd. Vaak wordt er dan gedreigd met straffen of wordt
de zoon of dochter genegeerd. Ook aan andere dingen kun je
merken dat iemand te maken heeft met een gedwongen uithuwelijking. Is je klasgenoot plotseling van school gehaald? Komt hij of
zijn niet meer thuis na een vakantie in het thuisland? Draagt hij of
zij ineens een hoofddoek of heel andere kleding? Grote kans dat
het te maken heeft met de uithuwelijkingplannen van de ouders
of familieleden.
Dit is je man
‘Wij weten wat het beste voor je is’ is een van de meest gehoorde argumenten waarmee ouders proberen hun kinderen onder
druk te zetten. Ook de opmerking ‘Je zou ons er zo gelukkig mee
maken’ wordt vaak gebruikt. Deze manier van onder druk zetten
wordt ook wel ‘emotionele chantage’ genoemd. Hiervan bestaan
verschillende vormen. Nog heftiger is bijvoorbeeld wanneer ouders zeggen: ‘Als je ons niet gehoorzaamt, ben je onze zoon of
dochter niet meer.’ Of: ‘Als je niet met hem of haar trouwt dan
verstoten we je!’ Soms wordt de uitgekozen huwelijkspartner simpelweg aan de zoon of dochter voorgesteld: ‘Dit is je aanstaande
man (of vrouw), de huwelijksdatum staat al vast.’
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Jouw toekomst
Het is heftig wanneer je te maken krijgt met huwelijksdwang. Je
vraagt je misschien af: Moet ik me hiertegen verzetten? Wat zijn
dan de gevolgen? Moet ik m’n lot accepteren en er het beste van
maken? Wat voor toekomst heb ik dan?
Ben je bang dat jou ook een huwelijk en een partner opgedrongen
gaan worden? Of je zus, broer, vriend, vriendin, klasgenoot of buurmeisje? Of heb je angst om achtergelaten te worden in het land van
herkomst tijdens de vakantie? Je bent zeker niet de enige! Lees de
onderstaande tips goed door en probeer je lot te veranderen!
Mensenrechten
Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de
Verenigde Naties mag niemand gedwongen worden tot een huwelijk.
Huwelijksdwang is dus een aantasting van de mensenrechten. Dat
recht geldt ook voor de Nederlandse wetten en regels. Huwelijksdwang is strafbaar in Nederland. Dit geldt ook voor gedwongen
achterlating in het herkomstland van je ouders.
Wil je advies en hulp? Je bent moedig als je hulp zoekt.
En je hoeft je er niet voor te schamen!
• Wil je meer tips en informatie: www.stopdwang.nl
• Wil je chatten over je vraag of je probleem:
www.hallokezban.nl
• Wil je (anoniem) online hulp: www.chatmetfier.nl
• Vraag advies (veilig en anoniem) bij het Steunpunt Huiselijk
Geweld in jouw regio: www.huiselijkgeweld.nl
• Steunpunten Huiselijk Geweld. 0900- 126 26 26
• Bel anoniem met de Kindertelefoon 0800-0432 of
chat www.kindertelefoon.nl
• Wil je naar een jongerenconferentie op 28 mei 2010:
www.yourright2choose.nl
• Wil je meer achtergrondinformatie weten:
www.movisie.nl/huwelijksdwang
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Ben je bang om gedwongen achtergelaten te worden
tijdens je vakantie?
In Nederland kan de hulpverlening je beter helpen dan in het
buitenland. Dus het is beter om helemaal niet op vakantie met je
ouders te gaan. Als je niet onder de reis uit kunt komen, schaam
je niet en bel: 0900 -1262626 (Advies en Steunpunt Huiselijk
Geweld). Of in geval van nood bel: 112.
Wees voorbereidt en maak een noodplan.
Hieronder heb je alvast de 7 stappen.
Stap 1: Schrijf je verhaal op
Stap 2: Schrijf belangrijke gegevens op
Stap 3: Kopieer belangrijke papieren
Stap 4: Vind de Nederlandse ambassade
Stap 5: Verdeel je papieren over 2 enveloppen
Stap 6: Geef één enveloppe aan je vertrouwenspersoon
Stap 7: Zoek contact met de hulpverlening
Meer informatie over het noodplan:
www.stopdwang.nl

Gelukkig sta je er niet alleen voor!
Tips tegen een opgedrongen huwelijk
en huwelijkspartner:
• Vertel meteen je probleem aan iemand die je vertrouwt.
• Hoe moeilijk het ook is: zeg nee. Ook als je twijfelt. Maak
duidelijk dat je niet op een uitgekozen huwelijk of huwelijkspartner zit te wachten. Vergeet niet dat het gaat om jouw
toekomst en jouw leven!
• Vertel je ouders/familie dat vrije partnerkeuze een universeel
mensenrecht is. Dat houdt in dat niemand gedwongen mag
worden tot een huwelijk. Dat staat in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, dat is
een organisatie waar de meeste landen lid van zijn. Dat recht
geldt ook in Nederland, Marokko, Turkije, India, Somalië,
Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Senegal, Ghana, Syrië en
veel andere landen.
• Stem ook niet in met ‘alleen nog maar een verloving’ om je
ouders tevreden te stellen of een ruzie te vermijden. Voor de
lieve vrede meegaan met de eerste stap maakt nee zeggen
daarna nog moeilijker.
• Maak duidelijk wat je níet wilt (een huwelijk en een partner
opgedrongen krijgen). Maar ook wat je wél wilt: je school
afmaken, een beroep kiezen, werk krijgen, je eigen inkomen
verdienen, eventueel een relatie aangaan, eventueel trouwen.
School, een diploma en een baan zijn belangrijk voor jou, maar
ook voor je ouders en familie.

Deze factsheet is een uitgave van MOVISIE en is gemaakt in het kader van
Zomercampagne huwelijksdwang en achterlating, een initiatief van het ministerie
van Justitie.
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