24/7

Gedwongen
te trouwen in
het buitenland?

24/7

Word jij gedwongen te
trouwen in het buitenland?
Ben jij dit of ken jij iemand?

De keuze om hulp te zoeken
is aan jou. In Nederland of in
het buitenland.
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24/7

Met een telefoontje kan je
in vertrouwen praten met
mensen die je advies kunnen
geven.

3

Timing is cruciaal om jou hulp
te bieden en snel tot actie te
komen.
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Instanties werken zorgvuldig
samen met jou om je in
veiligheid te brengen.
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In het buitenland werkt de
ambassade aan een veilige
terugkeer naar Nederland.
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+31 247 24 72 47
Nog in Nederland: 0800-2000
bij acuut gevaar, bel het alarmnummer 112

Als je onder grote druk wordt gezet
om te trouwen terwijl je dat niet wilt,
is er sprake van huwelijksdwang.
De druk kan komen van je ouders, je
familie of vanuit je gemeenschap.
Soms word je voorafgaand aan een
gedwongen huwelijk, achtergelaten.
Bij achterlating word je gedwongen
teruggestuurd naar of achtergelaten
in het buitenland. Je kunt niet terug
naar Nederland omdat je paspoort
en andere papieren worden
afgenomen. Het risico is hoger
tijdens zomervakantie en
schoolvakantie.

Vooraf merk je misschien al
veranderingen: je mag bijvoorbeeld
niet meer afspreken met vrienden,
je wordt in de gaten gehouden of je
moet je kledingstijl aanpassen.
Soms ervaar je bedreigingen en
geweld.
Als je aankomt in het buitenland
worden je papieren en ticket
afgenomen. Jij hebt helemaal geen
vrijheid meer, mag niet zomaar naar
buiten en het kan zijn dat er
voorbereidingen zijn voor een
(trouw)ceremonie.
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Aan jou is het om een keuze te
maken tussen opvolgen wat er van je
wordt verwacht of je eigen weg te
kiezen.
Het is moeilijk om te kiezen, je weet
misschien niet wie je kan vertrouwen
en je weet niet wat de juiste keuze is.
Je hoopt misschien dat iemand voor
jou een keuze gaat maken, maar
misschien is dit wel de enige kans
die jij hebt om hulp te zoeken. In het
buitenland is het lastig om jou te
kunnen bijstaan.
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Het eerste contact is heel belangrijk.
In Nederland kan je nog contact
opnemen met Veilig Thuis
(0800-2000). Bij nood bel je in
Nederland het alarmnummer 112.

Hoe erg de situatie ook is, het is van
belang dat je rustig blijft en geduld
hebt. Ren nooit zomaar zonder hulp
of zomaar ergens naartoe want
daarmee kan je jezelf in gevaar
brengen.

In het buitenland kan je bellen
met het 24 / 7 BZ contactcenter
(+31 247 247 247). Dit telefoon
nummer is 24 uur per dag, 7 dagen
per week en wereldwijd te bereiken.
Jij kiest het moment waarop het
voor jou veilig is om te bellen.
Dit nummer is niet gratis. Je betaalt
tegen lokaal tarief.

Jij neemt via telefoon of email
contact op en samen worden er
afspraken gemaakt. Er moet veel
geregeld voordat jij weg kan uit
de ongewenste situatie. Het is
belangrijk om te wachten tot er echt
een goede mogelijkheid is om veilig
weg te gaan.
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Luister goed en hou je altijd aan de
afspraken die je maakt met de
ambassade om veilig te kunnen
vluchten.
Soms wordt je tijdelijk ergens op
een geheime plek ondergebracht.
Dan ben je nog steeds niet veilig.
Als je berichten verstuurt via je
telefoon, je mail of sociale media
kan je gevonden worden door de
verkeerde personen.
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Vaak heb je geen paspoort en ticket
om terug te keren. Al je identiteitspapieren zijn je afgenomen. Dan is
het moeilijk om snel vervangende
documenten te hebben.
De ambassade werkt hieraan. Als je
zelf kopieën van documenten
digitaal hebt (denk aan: recente
pasfoto, kopie van paspoort,
adresgegevens, BSN nummer)
werken we sneller. Ook in Nederland
moet er veel worden geregeld voor
een veilige terugkeer, soms is
tijdelijke opvang in Nederland
noodzakelijk.
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In Nederland werkt het Landelijk
Knooppunt Huwelijksdwang en
Achterlating aan jouw veilige
terugkeer. Op het moment dat je in
het vliegtuig zit, ben je nog steeds
niet veilig.
Het Landelijk Knooppunt neemt
voorzorgsmaatregelen samen met
Veilig Thuis, het Landelijk Expertise
Centrum Eergerelateerd Geweld van
de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Raad van de Kinderbescherming. Ook in Nederland blijft je
veiligheid belangrijk.

