14 mei 2013, pag. 4

Opvang- en hulporganisatie Fier Fryslân in opspraak

Rel over vermeende
huwelijk
jksbemid
emiddeling
huwelijksbemiddeling
JANTIEN DE BOER

LEEUWARDEN - Een minderjarig
meisje dat bang was voor gedwongen uithuwelijking, is na een onderduikperiode bij Fier Fryslân islamitisch getrouwd.
Op die manier kreeg haar familie
vrede met het feit dat ze een relatie
had met een Hindoestaanse jongen.
Daardoor was de dreigende uithuwelijking van het meisje aan een
neef in Pakistan van de baan.
De Amsterdamse politie en opvang- en hulporganisatie Fier Fryslân presenteerden de zaak van het
meisje vorige maand tijdens een
workshop als voorbeeld van een succesvolle eerwraak-aanpak, stelt
voorvrouw Shirin Musa van de
emancipatiebeweging Femmes for
Freedom.
,,Ik was geschokt’’, zegt Musa.
Sinds vorig jaar vecht ze met Femmes for Freedom tegen huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. Musa zat zelf jarenlang gevangen in een religieus huwelijk.
In 2008 werd haar relatie voor de
Nederlandse wet ontbonden, maar
haar ex-echtgenoot weigerde een beeindiging van het islamitische huwelijk. Nadat vier imams en en Iraakse groot-ayatollah weigerden om
Musa te helpen, dwong ze via de Nederlandse rechter de scheiding voor
de islam af.
Mannen kunnen binnen een
imamhuwelijk of joods huwelijk
probleemloos nieuwe relaties aangaan, omdat ze meer echtgenotes
mogen hebben. Voor vrouwen ligt
dat anders. Musa: ,,Als ik een nieuwe

relatie zou krijgen, zou dat gezien
worden als vreemdgaan. Daarom
wilde ik scheiden. Ik wil niet gestenigd worden in het buitenland.’’
Veel vrouwen die in een joods, islamitisch of hindoehuwelijk gevangen zitten, leggen zich bij de situatie
neer, omdat ze bang zijn voor sociale
uitsluiting, weet Musa. ,,Het is een
groot, verborgen probleem.’’
Religieuze huwelijken zijn in Nederland alleen toegestaan, als er
eerst volgens het burgerlijk wetboek
is getrouwd. Dat mag pas op achttienjarige leeftijd. Maar de politieman, die tijdens de workshop over
het Pakistaanse meisje vertelde, wist
dat niet, zegt Musa. Het islamitische
huwelijk werd min of meer als uitweg voor minderjarigen gepresenteerd. Musa: ,,Ik zei: Ik ben in shock.
Jullie hebben meegewerkt aan een
kindhuwelijk.’’
Het raakt haar ook dat directeur
Anke van Dijke van Fier niet op de
hoogte bleek van de regels rond religieuze huwelijken. ,,Je mag ervan
uitgaan dat ze weten wat ze doen.’’
Fier werkt bovendien in opdracht
van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een digitale lesmethode over huwelijksdwang.

‘Jullie hebben
meegewerkt
aan een
kindhuwelijk’

Directeur Anke van Dijke van Fier
ontkent dat er is bemiddeld bij een
religieus huwelijk van een minderjarige. In dit geval is afgesproken dat
het meisje haar studie zou afmaken
en op haar achttiende voor de wet
zou trouwen, stelt ze. ,,De ouders
gingen akkoord, maar wat er later
gebeurt, weet je natuurlijk nooit.’’
Fier ving de afgelopen vijfenhalf
jaar 278 meisjes en jonge vrouwen
op die bedreigd werden met eergerelateerd geweld. Ongeveer de helft
daarvan keerde na bemiddeling terug naar de familie.
Volgens Musa heeft Fier Fryslân
aan de Volkskrant toegegeven dat de
bemiddeling in vijf gevallen in een
huwelijk resulteerde. Het zou om
drie burgerlijke en twee religieuze
echtverbintenissen gaan. Anke van
Dijke ontkent dat er aan huwelijken
met minderjarigen is meegewerkt.
,,Maar ik heb tijdens de workshop
wel gezegd dat huwelijken een manier kunnen zijn om eerwraak te
voorkomen.’’
Op initiatief van Femmes for Freedom is huwelijkse gevangenschap
vorig jaar in de Nederlandse wet erkend als huwelijksdwang. Het is onbekend hoeveel minderjarige meisjes in Nederland een religieus huwelijk sluiten. ,,Maar het zijn er veel’’,
denkt Musa.
Femmes for Freedom stimuleert
vrouwen bij de rechter hun gelijk te
halen. Bij het ‘Vrijheidsfonds’ van de
organisatie kunnen vrouwen financiële steun krijgen.
De statenfractie van de PVV is verontrust en ook de PvdA in de Tweede
Kamer stelt vragen over de vermeende huwelijksbemiddeling van Fier.

Hoeveel minderjarigen in Nederland een religieus huwelijk sluiten is onbekend. Shirin Musa: ,,Maar ik denk dat het vaak gebeurt.’’

