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“Dat komt bij ons niet voor”

Voorlichtingsbijeenkomsten in uw buurt

Dit is helaas nog wat veel mensen denken als het gaat om de vraag of seksueel misbruik
voorkomt in migrantenfamilies.

Van september 2014 t/m juni 2015 worden er bijeenkomsten georganiseerd over seksueel
misbruik. De bijeenkomsten vinden plaats in uw buurt. Vaak zijn de bijeenkomsten voor
mannen en vrouwen gescheiden.

Seksueel misbruik binnen families komt veel voor: per jaar worden ongeveer 4700
kinderen slachtoffer van seksueel misbruik. Dat is zo’n 1 op de 6 a 7 kinderen!
In migrantenfamilies komt seksueel misbruik van kinderen net zo vaak voor als in
autochtone families. Door het taboe rondom seksualiteit wordt er weinig over gepraat.
Met als gevolg dat slachtoffers soms jarenlang met een geheim rondlopen waar zij vaak
met niemand over durven te praten.

“Als we er niet over praten is er niets aan de hand”
Soms zijn familieleden wel op de hoogte van het seksueel misbruik, maar weten zij niet
hoe ze het moeten bespreken en stoppen. Schuld, schaamte en eergevoelens spelen een
grote rol. “Zo lang we er niet over praten is er niets aan de hand.” Angst voor de pleger
kan een rol spelen. Dat hij of zij bijvoorbeeld wraak neemt of meer slachtoffers maakt
zoals broertjes of zusjes. Maar nog vaker is er angst voor de familie-eer, want een meisje
kan door het misbruik haar maagdelijkheid verloren hebben.

Het taboe doorbreken
Voor meiden en jongens die slachtoffer worden van seksueel misbruik veroorzaakt dit
grote problemen in hun leven. Vaak durven zij er met niemand over te praten en lopen zij
met een groot en pijnlijk geheim rond. Samen met u willen we seksueel misbruik
bespreekbaar maken. Samen kunnen we er voor de slachtoffers zijn. En samenwerken
om seksueel misbruik een halt toe te roepen.
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Tijdens de bijeenkomsten praten we over:
• Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik in de familie?
• Hoe kun je iets betekenen voor iemand die seksueel misbruikt is?
• Hoe kun je als broer, zus, vriend(in) of collega met een slachtoﬀer van seksueel
misbruik in gesprek gaan?
• Hoe kan een slachtoﬀer van seksueel misbruik ondersteuning of hulp vinden?

Komt u ook?
Deelnemen aan een bijeenkomst is gratis!
U kunt alleen komen of met uw vriend(in), vader, moeder, zus, broer, nicht, collega of
buur. De bijeenkomsten vinden vooral plaats in en rondom de steden Den Haag, Utrecht
en Amsterdam.

Den Haag

Voor bijeenkomsten in en rond
Georganiseerd door Stichting Hindustani
Meer informatie:
Website • www.stichtinghindustani.nl
E-mail • stichtinghindustani@gmail.com // andjenie_narain@hotmail.com // irshad_gobind@hotmail.com
Telefoon • 06 - 28479849
Contactpersoon • Soerin Narain // Andjenie Narain // Irshad Gobind
Voor bijeenkomsten in en rond

Utrecht
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Amsterdam Georganiseerd door HTIB

Georganiseerd door SMN
Meer informatie:
Website • www.smn.nl
E-mail • driss.derdeweg@live.nl // rachidab23@hotmail.com
Telefoon • 06 - 85641900
Contactpersoon • Driss Kaamouchi // Rachida Belarbi // Habib El Kaddouri

Meer informatie:
Website • www.htib.nl
E-mail • derya-ozkanli@hotmail.com
Telefoon • 020 - 6221820
Contactpersoon • Derya Özkanli // Mustafa Ayranci

