Kindermishandeling
Workshop voor jongeren. Duizenden kinderen worden jaarlijks slachtoffer van mishandeling,
verwaarlozing of misbruik. Kindermishandeling komt overal voor. Het treft alle lagen van de
bevolking. De gevolgen van kindermishandeling zijn enorm. Kinderen verliezen het vertrouwen in
zichzelf en anderen. Zij krijgen last van depressie, concentratieverlies, angst, boosheid en
baldadigheid. Tegen deze achtergrond heeft stichting Hindustani in 2012 een workshop aanpak
kindermishandeling verzorgd aan jongeren waarin ingegaan is op cijfers, achtergronden en
gevolgen van kindermishandeling, taboes en eigen ervaringen rondom kindermishandeling, het
signaleren van kindermishandeling en de noodzaak deze te melden. Tevens is informatie verstrekt
over de zorgroute. Met de workshop heeft de stichting willen bereiken dat de omgeving alert wordt
op signalen van mishandeling en in actie komt, dat het aantal meldingen van mishandeling toeneemt
en het aantal mishandelingen afneemt.
Huiselijk Geweld
In veel gemeenschappen heerst er nog een taboe op het bespreken van huiselijk geweld, ook in
migrantengezinnen. Vaak durven slachtoffers niet te praten over huiselijk geweld: schaamte en
loyaliteitsconflict speelt hierbij een belangrijke rol. Huiselijk geweld gaat vaak gepaard met
onderdrukking, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling en heeft grote psychische
gevolgen voor het slachtoffer. Het slachtoffer heeft in de situatie geen kennis over de hulpverlening
en mogelijkheden om uit de gewelddadige situatie te komen. Nadat het slachtoffer uit de situatie is
begint het proces van verwerken pas. Een goede begeleiding dan van belang. Maar ook in deze fase
blijkt dat slachtoffers niet weten waar ze terecht kunnen of bewust zijn van de gevolgen van
huiselijk geweld bij eventuele betrokken kinderen.
Seksueel misbruik
Door informatie te delen en met elkaar in gesprek te gaan hopen we het onderwerp seksueel
misbruik uit de taboesfeer te halen. Het is hard nodig dat wij als mannen, vrouwen, jongeren en
ouderen in gesprek gaan met elkaar en ons verhaal vertellen. Samen kunnen we anderen wakker
schudden en de slachtoffers de steun geven die zij verdienen. Ook is het van belang dat de
hulpverlening en de mogelijkheden die van belang zijn bij het proces van verwerken in kaart
worden gebracht en worden gedeeld met het slachtoffer. Stichting Hindustani tracht ook de
verborgen slachtoffers zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden en ondersteuning via
naasten die de trainingen bijwonen.

