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Wie hebben baat bij dit boek?

- Eerwraakslachtoffers en lotgenotengroepen van deze slachtoffers
- Ouders en stille slachtoffers (gezinsleden)
- Hulpverleners, politie, maatschappelijk werkers
- Wetenschappers
- Rechters, advocaten en reclasseringsambtenaren
- Studenten
- Algemeen geïnteresseerden
1
Eerwraakslachtoffers en lotgenotengroepen van deze slachtoffers
Een hoofddoel van dit boek is het bij eerwraakslachtoffers ontwikkelen van een houding van
zelfredzaamheid. Het boek wil ze helpen te doorzien wat de structuur van eerwraak en hun eigen rol daarin is. De grondgedachte is dat eerwraakslachtoffers door dit inzicht de baas kunnen worden of blijven over hun eigen problemen.
Deelneemsters aan lotgenotengroepen kunnen aan de hand van dit boek hun problemen bespreken en met elkaar vergelijken, ze kunnen elkaar troosten, en met elkaar rouwen. Lotgenoten zijn de ware ervaringsdeskundigen. Zij kunnen op grond van wat deze publicatie hen
leert zelf methoden ontwikkelen om hun leven draaglijk, leefbaar en perspectiefvol te maken.
2
Ouders en stille slachtoffers (gezinsleden)
Het boek is een steun bij zelfhulp. Door in de overlevingsverhalen te lezen hoe deze slachtoffers zelf hun problemen hebben aangepakt, leren andere slachtoffers hoe zij binnen de eigen
gemeenschap hun eerproblemen kunnen aanpakken. De uitkomsten van dit onderzoek laten
zien dat het mogelijk is de schande van de eerwraak binnenshuis te houden (als slachtoffers
dat willen) en de gevolgen daarvan te minimaliseren zodat de slachtoffers uiteindelijk
toch deel blijven uitmaken van het gezin en de familie. Troostrijk is de conclusie van dit boek
dat eerwraak niet bepaald wordt door de Islam, maar door de cultuur. Aan de cultuur kan men
wat veranderen; daarvoor hoeft de veiligheid van leven binnen de Islam niet te worden opgeofferd.
3
Hulpverleners, politie, maatschappelijk werkers, decanen
De hulpverleningsaanpak dat elk geval een geval op zich is, maakt het voor de hulp- en
dienstverlening niet gemakkelijk om voor elke case een methode op maat te ontwikkelen.
Voor een boven de individuele casus uitgaande analyse van eergerelateerde zaken is in dit onderzoek een model voor culturele emotie-analyse ontwikkeld dat op structurele en verklarende
wijze het eerverlies en de gevolgen van eerverlies in kaart brengt. Het is een model dat benut
kan worden om elke case overzichtelijk te evalueren, dat bovendien zicht biedt op alle mogelijke implicaties van de eergerelateerde problematiek.

Hulp- en dienstverleners kunnen met dit boek kennis opdoen om als tutor achter de schermen
te functioneren. Dat is een subjectieve benadering/werkwijze waarbij de hulp- of dienstverleners leren om de hulp op aanwijzing van het slachtoffer in het gezin vorm te geven. Dit hulpaanbod wordt dus binnen de eigen gemeenschap/familie of het eigen gezin concreet op maat
bepaald door de hulpvraag van de hulpbehoevende.
4
Wetenschappers
Met name (klinisch)psychologen, (ortho)pedagogen, onderwijskundigen, geestelijke
hulpverleners, vertrouwensartsen, cultuurdeskundigen en alle overige wetenschappers
die in aanraking komen met eergerelateerde problemen en de gevolgen van eerwraak
Deze studie laat wetenschappelijk opgeleiden van diverse achtergrond duidelijk zien dat voor
het begrijpen van eer en eerwraak binnen de groep hindoestanen en islamieten in Nederland
een interdisciplinaire aanpak nodig is, evenals binnen welk cultureel patroon naar eer en eerwraak en de daarmee samenhangende problemen moet worden gekeken. In die zin is dit boek
te zien als een hypothetisch kader voor verder empirisch onderzoek. Duidelijk spreekt er de
noodzaak uit van een brede wetenschappelijke aanpak van eergerelateerde kwesties, zoals eergerelateerd geweld en eerwraak.
5
Rechters, advocaten en reclasseringsambtenaren
Voor degenen die werkzaam zijn in de sfeer van justitie kunnen de inzichten van dit boek helpen bij het nemen van belangrijke besluiten, rechtelijke uitspraken en het uitzetten van reclasserings- en hulpverleningstrajecten. Het trekken van conclusies, het leggen van de causale en
juridische verbanden, het zien van de culturele setting van oorzaak en gevolg binnen een eergevoelige wereld wint met de kennis van dit boek aan realiteitswaarde. Het aangereikte analysemodel en de agencyvisie op de slachtoffer is een nuttige en vernieuwende insteek.
6
Studenten
Studenten in de sociale wetenschappen, hulpverlening en culturele antropologie leren uit dit
boek hoe eergerelateerde problemen te onderkennen en er mee om te gaan. Ook biedt dit boek
hen kennis over de in Nederland wonende etnische doelgroepen. Studenten kunnen met deze
onderzoeksuitkomsten naast hun bacheloropleiding hun kennis verbreden, zodat ze binnen de
multi-culturele samenleving van Nederland een relevante plek of functie op de arbeidsmarkt
kunnen vinden.
7
Algemeen geïnteresseerden
De problematiek rond eergerelateerd geweld is omgeven door misverstanden en zwijgen. Het
lijkt onbegrijpelijk als men in de krant leest over eermoord hoe iemand tot zulk gedrag kan
komen. Dit boek laat voor het eerst algemeen geïnteresseerden de reikwijdte en diepte van
deze problematiek zien. Het toont ook zonneklaar dat cultuur en geloof hier niet vereenzelvigt
mogen worden: eerwraak is cultureel bepaald en mag niet op het conto van het islamitisch geloof geschoven worden. En dat integratie de beste methode is om er snel van af te komen. Isolatie van de islamitische gemeenschap werkt contraproductief.

