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-‐  In	  België	  =	  heel	  wat	  exper@se	  rond	  familiaal	  geweld	  
-‐  De	  laatste	  jaren	  ook	  meer	  en	  meer	  slachtoffers	  van	  eergerelateerd	  

geweld	  
-‐  Verschil	  =	  complex!	  

-‐  ‘Geweld	  wordt	  niet	  getolereerd’	  versus	  ‘de	  pleger	  van	  EGG	  wordt	  in	  
eerculturen	  gewaardeerd	  voor	  zijn	  goede	  daad/het	  zuiveren	  van	  de	  eer’	  

-‐  Meerdere	  poten@ële	  daders	  en/of	  slachtoffers	  
-‐  Partnergeweld	  kan	  eercomponenten	  bevaOen,	  maar	  binnen	  EGG	  kan	  

ook	  sprake	  zijn	  van	  partnergeweld	  
-‐  …	  

	  	  
Kruispuntdenken:	  snijvlak	  (sub)cultuur	  /	  gender	  /	  migra@egeschiedenis	  /	  
opleidingsniveau	  /	  arbeidssitua@e	  /	  integra@e	  /	  discrimina@e	  /	  armoede	  

	  

‘familiaal	  geweld’	  versus	  
	   	   	  ‘eergerelateerd	  geweld’	  	  



Defini@e	  eergerelateerd	  geweld	  Van	  Vossole	  &	  Gilbert	  (2011):	  de	  
term	  ‘eergerelateerd	  geweld’	  verwijst	  naar	  een	  
con4nuüm	  van	  geweldvormen	  waarbij	  het	  voorkomen	  
of	  herstellen	  van	  een	  schending	  van	  de	  seksuele	  en	  
familiale	  eer	  –	  waarvan	  de	  buitenwereld	  op	  de	  hoogte	  
is	  of	  dreigt	  te	  geraken	  –	  het	  hoofdmo4ef	  vormt.	  Het	  
kan	  daarbij	  gaan	  om	  de	  eer	  van	  een	  individu,	  de	  familie	  
of	  de	  gemeenschap	  en	  het	  geweld	  kan	  uitgaan	  of	  
ondersteund	  worden	  door	  meerdere	  personen	  en	  
gericht	  zijn	  op	  meerdere	  slachtoffers.	  

	  

Defini@e	  EGG	  
	  



-‐  Het	  gaat	  niet	  enkel	  om	  eerwraak	  of	  eremoord	  (=	  moord	  gepleegd	  uit	  
naam	  van	  de	  eer)	  

-‐  Andere	  vormen:	  
-‐  Strenge	  sociale	  controle,	  bv.	  opslui@ng,	  bewaking	  
-‐  Gedwongen	  huwelijken	  
-‐  Herstel	  maagdenvlies	  
-‐  Erns@ge	  bedreigingen	  
-‐  Uitsto@ng	  of	  versto@ng	  
-‐  Achterlaten	  in	  het	  land	  van	  herkomst	  
-‐  Mishandeling,	  seksueel	  geweld,	  (groeps)verkrach@ng	  
-‐  Genitale	  verminking	  
-‐  Schijn-‐zelfdoding	  
-‐  …	  

	  
	  

Con@nuüm	  van	  geweldvormen	  



-‐  Omwille	  van	  de	  toename	  van	  EGG,	  de	  complexiteit	  &	  het	  gebrek	  aan	  
exper@se	  heea	  de	  provincie	  Antwerpen	  middelen	  ter	  beschikking	  
gesteld	  om	  een	  project	  op	  touw	  te	  zeOen	  

-‐  Het	  gaat	  om	  een	  samenwerking	  tussen	  verschillende	  partners:	  
-‐  Provincie	  Antwerpen	  
-‐  Vzw	  Zijn,	  Beweging	  tegen	  geweld	  
-‐  Ins@tuut	  voor	  Gelijkheid	  van	  Vrouwen	  en	  Mannen	  (IGVM)	  
-‐  Steunpunt	  Algemeen	  Welzijnswerk	  (SAW)	  
-‐  De	  3	  Centra	  Algemeen	  Welzijnswerk	  van	  de	  provincie	  Antwerpen:	  

CAW	  Antwerpen,	  CAW	  De	  Kempen	  en	  CAW	  Boom	  Mechelen	  Lier	  
-‐  Recent	  ook	  vzw	  Emmaüs	  i.f.v.	  de	  doelgroep	  <	  18	  jaar	  	  	  	  	  	  	  	  
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-‐  2	  werkbezoeken	  in	  Nederland:	  
-‐  Fier,	  Friesland	  
-‐  Kompaan	  &	  De	  Bocht,	  Tilburg	  

-‐  Opleiding	  aan	  CAW-‐medewerkers,	  zowel	  voor	  onthaal	  als	  begeleiding	  
van	  slachtoffers	  

-‐  Ontwikkeling	  van	  risicotaxa@e-‐instrumenten:	  voor	  poli@e,	  scholen	  &	  
CLB’s,	  hulpverleners,	  …	  

-‐  Op	  de	  poli@eke	  agenda	  plaatsen	  van	  EGG	  
-‐  Oplijsten	  van	  experten	  allerhande	  
-‐  Start	  met	  ontwerp	  van	  een	  aparte	  COL	  voor	  poli@e	  
-‐  BudgeOen	  zoeken	  
-‐  …	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Tools	  



•  2	  
Doelstelling	  project	  

-‐  Creëren	  van	  een	  uniek	  &	  specifiek	  hulpverleningsaanbod	  voor	  
slachtoffers	  van	  EGG,	  door	  de	  3	  CAW’s,	  zowel	  ambulant	  als	  
residen@eel,	  o.a.	  via	  een	  anonieme	  opvang	  

-‐  Netwerking:	  
-‐  Met	  poli@e	  &	  jus@@e	  (garanderen	  van	  veiligheid)	  
-‐  Met	  plaatselijke	  besturen,	  bv.	  In	  Mechelen:	  ‘werkgroep	  

convenant	  EGG’	  
-‐  Met	  sleutelfiguren	  uit	  de	  diverse	  culturele	  gemeenschappen	  
-‐  Met	  scholen	  &	  CLB’s	  
-‐  Met	  experten	  binnen	  het	  hulpverleningslandschap	  

	  	  	  	  	  	  	  	  


