Overeenkomsten tussen Huiselijk Geweld en Sektarisch Misbruik

Huiselijk Geweld

Sektarisch Misbruik

Sociale controle
Daders controleren de contacten van hun
partner*, wat hij leest en waar hij naar toe gaat;
alles wat buiten hun invloedssfeer ligt wordt
door hen beperkt
Financieel misbruik
Daders voorkomen eventueel dat hun partner
een baan krijgt, laten hem vragen om geld,
pakken zijn eigen geld/inkomen af, verbieden
inzage in gezinsinkomen.
Gebruik van kinderen
Daders kunnen de kinderen gebruiken om de
partner zich schuldig te laten voelen, dreigen de
kinderen iets aan te doen, vervreemden de
kinderen van hun ouder.
Dwang en dreigementen
Daders dreigen de partner wat aan te doen en
gebruiken schuldgevoel en angst en andere
emotionele manipulaties om de partner onder
controle te houden.
Bagatelliseren/de schuld geven
Daders weigeren verantwoordelijkheid te nemen
voor mishandeling; ze zeggen dat het de schuld
van de partner is of negeren het of zwakken het
misbruik af.
Machteloosheid/ Hulpeloosheid
Daders verzekeren zich ervan dat de partner
afhankelijk van hen is; aangeleerde
hulpeloosheid wordt aangekweekt.
Aanval op de eigen identiteit/ het Zelf
Het resultaat van Huiselijk Geweld kan een
gebroken Zelf zijn; een ‘lege huls’; ‘Ik voel mij
niet langer als een eigen persoon’.
Prestatiegericht
‘Zo lang jij doet wat je gezegd wordt, is het
goed’. ‘Ik zal proberen hem vanavond niet van
streek te maken.’
Neveneffecten
Vele mishandelde partners ervaren symptomen
die overeenkomen met die van Post
Traumatische Stress Stoornis (PTSS) (Walker
1993)

Sociale controle
Sekten controleren met wie het individu mag
omgaan. Sekten controleren/oefenen macht uit
over zaken als wat men lezen ‘mag’, hoe men
leeft en woont
Financieel misbruik
Sekten verwachten vaak een groot deel van
iemands inkomen, inclusief de ‘legale’ afdracht
van bezittingen, nemen geld in van
winstgevende familie activiteiten.
Gebruik van kinderen
Sekten kunnen kinderen emotioneel, spiritueel
en fysiek misbruiken. Ze kunnen dreigen de
kinderen iets aan te doen om macht over de
ouders te krijgen.
Dwang en dreigementen
Sekten gebruiken regelmatig angst, schuldgevoel
en andere emotionele manipulaties om leden
onder controle te houden.
Bagatelliseren/de schuld geven
Sekten verzekeren zich ervan dat áls er iets mis
is, het de fout van het individu is; kritisch denken
over de groep is niet toegestaan.
Machteloosheid/ Hulpeloosheid
Sekten creëren systematisch een gevoel van
hulpeloosheid door gebruik te maken van een
systeem van beloningen en strafmaatregelen.
Aanval op de eigen identiteit/ het Zelf
Sekten destabiliseren het gevoel van Zelf,
herinterpreteren de werkelijkheid volgens de
groep, en scheppen een sekte identiteit
Prestatiegericht
‘Geluk’ en verplichting worden afgemeten aan
prestaties; hou de groep bij of draag de gevolgen
Neveneffecten
Een van de meest voorkomende psychiatrische
stoornissen waaronder ex-sekteleden lijden, is
PTSS (Giambalvo 1993)
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*Note: In de oorspronkelijke tekst is het woord ‘vrouw’ gebruikt. Aangezien degene die wordt mishandeld of
misbruikt ook een man kan zijn koos de vertaler voor ‘partner’.

Referentie: David Ward; Domestic Violence as a Cultic System Cultic Studies Journal Volume 17: 2000
AFF (American Family Foundation now International Cultic Studies Association –ICSA: members can
access at: www.icsahome.com)
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