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Huiselijk geweld binnen LHBT-relaties 
Binnen LHBT-relaties komt ook huiselijk geweld voor. Dit is niet veel anders dan in heterorelaties. 

 
Binnen de groep LHBT-ers kunnen klachten van huiselijk geweld wél versterkt worden omdat er 
weinig tot geen erkenning en herkenning is. Uit diverse onderzoeken komen de volgende redenen 
en/of vooroordelen naar voren wat het nét iets anders maakt, dan in hetero-relaties. Wees hier 
bewust van.  

o Een andere relatie dan de hetero-norm is een taboe.  
o LHBT-ers moeten zich meer bewijzen dan hetero’s. 
o Beide partners zijn in macht en geslacht gelijk. 
o LHBT-ers verbreken sneller hun relatie (als er geweld voorkomt). 
o Een vrouw zou een andere vrouw niet kunnen verkrachten. 
o Een man kan niet mishandeld worden, omdat die wel terug slaat. 
o Een man die er vrouwelijk uitziet, zal wel het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. 
o Een vrouw die er mannelijk uitziet, zal wel de pleger zijn van huiselijk geweld. 
o Heteroseksuele buren, vrienden en kennissen bemoeien zich minder snel met een LHBT-

relatie. 
o Het taboe op huiselijk geweld onder LHBT-ers wordt door de LHBT-ers zelf ook in stand 

gehouden, omdat er niet over gepraat wordt. Men leeft met het idee dat het niet voor komt. 
 
23,7% van de slachtoffers van huiselijk geweld is man. 9 van de 10 mannen die zich als slachtoffers 
melden of identificeren, komen uit een LHBT-relatie. 
8% van de slachtoffers van seksueel geweld is man. 
 
Vraag: Noem eens een voorbeeld waardoor regelmatig huiselijk geweld kan ontstaan binnen een 
LHBT-relatie? 
Antwoord: Er wordt gedreigd met geweld wanneer homoseksualiteit verborgen moet blijven. 
Dreigen met een ‘coming out’ kan dan van psychisch geweld, leiden naar fysiek geweld. 
 
 
Eergerelateerd geweld 
Velen denken dat eergerelateerd geweld voorkomt op andere vlakken, dan bij een LHBT-er die uit de 
kast komt. LHBT-ers waar eergerelateerd geweld bij voorkomt: 

o LHBT-ers met een andere etnische achtergrond (bicultureel) 
o Een LHBT-er is kan gechanteerd worden door de familie of sociaal netwerk. 
o Een bicultureel LHBT-meisje komt in een isolement. 

 
Daarbij is eergerelateerd geweld vaak veel dichterbij dan je denkt. Een voorbeeld hiervan: een 
jongen die opgroeit in een streng gereformeerd gezin, waar ouders zijn geaardheid niet accepteren 
en hem buiten de familie sluiten.  
 
  

 

Bronnen: 
Movisie Utrecht, handreiking huiselijk geweld 
Movisie Utrecht, handreiking Eergerelateerd geweld en Seksuele- en Genderidentiteit 


