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Advertentie

Met een bus vol ‘vrouwen die
te maken hebben met cultu-
rele delicten’ trekt Femmes
for Freedom (FFF) donderdag
naar de Tweede Kamer. Tij-
dens het Algemeen Overleg
integratie willen de vrouwen
aandacht vragen voor hun si-
tuatie. Velen hebben het ge-
voel dat ze door de overheid
in de steek worden gelaten.
Sarahs verhaal maakt volgens
hen duidelijk dat de hulpver-
lening ontoereikend is. Minis-
ter Asscher (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) heeft toe-
gezegd hun lijst met wensen
in ontvangst te nemen.
FFF wil dat Nederland zich
gaat inspannen, bilateraal en
in EU-verband, om vrouwen
ook in landen van herkomst
meer bescherming te kunnen
bieden. Nederland is betrok-

ken bij de opbouw van de de-
mocratie en de rechtsstaat in
Somalië. Daarbij zou het lot
van huwelijksdwang en gevan-
genschap aandacht moeten
krijgen.
De paspoortwet moet worden
aangepast, zodat ook minder-
jarigen kunnen worden gehol-
pen. Er moet een toezicht ‘fair
trial’ worden geregeld voor
echtscheidingen in het bui-
tenland. De consulaire bij-
stand moet worden uitge-
breid. FFF vindt het bitter dat
gevangen vrouwen niet en cri-
minelen wel op consulaire
hulp kunnen rekenen.
Vliegtickets voor vrouwen die
willen vluchten, moeten door
de Nederlandse overheid wor-
den betaald. Of op de dader
worden verhaald. Nu moet het
slachtoffer dit doen.

Bus vol vrouwen op weg naar Asscher
Van onze verslaggeefster
Janny Groen

amsterdam ‘Hey Shirin, ik benhet
weer. Ikdachtalleenaandefamilie-eer,
ikwougeenschandezijn. Ikhebgepro-
beerd superwomanuit te hangenom
eindelijkwettelijk te scheiden vandie
klootzak. Ik zitweerbij die idioot zon-
dereenrooie cent.’
Sarah (19), die vorig jaar juli ermet

veelmoeite en inzet van Femmes For
Freedom (FFF) in is geslaagd Moga-
dishuteontvluchten,melddezicheind
september weer met een hulpvraag.
VeelhoopheeftzenietdatFFFhaarnog
eenszalhelpenteontsnappenuithaar
huwelijksegevangenschap. ‘Jehebtzo-
veel voor me gedaan, misschien ver-
dienikdit’,mailtSarah. ‘Misschienben
ik een vreselijk persoon en is dit Gods
straf. Ikbegrijpdatjemehaat.Sorrywill
never be enough.’
In eerste instantie reageert Shirin

Musa, het boegbeeld vandeorganisa-
tie die zich inzet voor gevangen vrou-
wen, ontsteld op Sarahs noodkreet.
Hoe kanhet dat diemeidweer inMo-
gadishuisbeland,naalleswatzeheeft
doorgemaakt?Watkanzenunogvoor
haardoen?
Sarah, een Somalischedie inNeder-

landisgeborenengetogen,werdals16-
jarige uitgehuwelijkt aan een twintig
jaar oudere oom inMogadishu. Ze zat
daargevangenineenpolygamerelatie,
waarin ze is verkracht, depressief
raakteenverslaafdwasaanslaappillen.
EeneersteontsnappingspogingviaAd-
dis Abeba mislukte. De Nederlandse
ambassadewildehaarniethelpen,om-
dat ze alsminderjarige toestemming
nodighadvanhaarouders.
Haar schoonfamilie spoorde haar

daaropenhaaldehaar terugnaarMo-
gadishu. Uiteindelijk lukte het haar,
met hulp van FFF, alsnog te vluchten
voorhaarman.Zebestempeldedieals
een ‘vieze oom’,metwie ze – gedwon-
gen – religieuswasgehuwd. Sarahver-
teldehaarverhaalvorig jaar juliaande
Volkskrant.

Het beeld van de gevangen Sarah
bleef doorMusa’s hoofd spoken. Boos
waszenietopSarah.Zewas intensver-
drietig. ‘Haar lot toont aanhoe kwets-
baarvrouwenzijndiegevangenzitten
in eenhuwelijk. Ze zijn nietweerbaar
genoeg,nietbestandtegendedrukvan
de familie’, zegt Musa, die advocate
ChannaSamkalden inschakelde.
SamkaldenzouSarahbijstaanineen

zaak tegen de Nederlandse staat, die
haardestijds inAddisAbeba indekou
liet staan. Die zaak stagneerde, omdat
Sarah plotseling was gevlogen. Ze
voeldezichdoodongelukkiginhetop-
vanghuis inRotterdamenzatweerbij
haarmoeder in Londen. Die hadhaar
kennelijk overtuigd terug te keren
naarhaarmaninSomaliëomhaarhu-
welijk teontbinden.
Samkaldenschakeldehetministerie

vanBuitenlandseZakenin,datnuade-
quater handelde. Voorde tweede keer
in een jaar luktehet SarahMogadishu
teontvluchten.Hoedatging,verteltze
telefonischvanuit Londen.
‘Ik had contact gezochtmet de Ne-

derlandse ambassade in Nairobi, in
Mogadishu is er geen. Ikwasbangdat
zedaar,netalsdestijds inAddisAbeba,

Sarahzitweer
ondergedoken

Reconstructie Vluchten voor gedwongen huwelijk

Sarah vorig jaar in Rotterdam. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

zouden zeggen: oprotten. Eigen
schuld,dikkebult.’
Zonder de bemoeienis van Samkal-

denzoudenzedat ookwelhebbenge-
daan,denktSarah.Maartothaarverba-
zing kwamer ‘eenhartstikke lieve en
medelevende’ambassademedewerker
uitNairobimet nieuwe identiteitspa-
pieren. Haar moeder had haar pas-
poort afgepakt.

Ze verbleef in Mogadishu bij haar
moeder en oma. Haar man, ‘die grie-
zel’, kwamhaargeregeldopzoeken.

Toen ze haar reisdocumenten had,
ging ze niet terug naar huis. Ze over-
nachtte in een hotel. ‘De ambassade
wildemeniethelpenopdecompound
bij het vliegveld te komen, waar VN-
personeel en journalisten verblijven.
Daarkomjenietzomaarbinnen.Maar
Channa heeft de VN zover gekregen
mijtebegeleiden. Ikmoestdaaropeen
kamertjeblijven,mochtnietnaarbui-
ten.Mijnfamiliewasmealaanhetzoe-
kenopenrondhetvliegveld.’

Vrijdag4oktoberwerdSarahophet

vliegtuignaar Londengezet. Ze zit nu
op een geheime plek in Londen en is
aan een studie biomedische weten-
schappenbegonnen.

‘Waarom ik in juni toch weer naar
Mogadishu ben gegaan? Ik wilde zo
graag scheiden. Ik hoopte, deze keer
metmijnmoeder aanmijn zijde, dat
het me ook zou lukken. Maar bij de
rechtbankwerdikuitgelachen.Alsnel
merkte ikdatmijnpaspoort zoekwas.
Ik raakte inpaniek,hadme ingeschre-
ven opdeuniversiteit. Ikwas zo bang

dat ik daar jaren vast zou zitten. Al
schaamdeikmevreselijk, ikhebFFFop-
nieuwomhulpgevraagd.’

In Nederland in de opvang was ze
eenzaam,zegtSarah.Vandaardathaar
moeder haar weer kon beïnvloeden.
Maar ze zalnu ‘nevernooitmeer’ naar
haar luisteren. Haar scheiding laat ze
voorlopigzitten. ‘Die isvoorlaterzorg.
Ikwilmeopmijnstudie focussen.’

De naam Sarah is om veiligheidsrede-
nen gefingeerd.

De 19-jarigeSomalischeSarahdievorig jaarontsnapteuit
eenhuwelijksegevangenschap, isdaarnogniet vanaf.


