
Cultuur en trauma 
Iedere bevolkingsgroep is uniek, er zijn dan ook geen standaard conclusies te stellen als het 
bijvoorbeeld gaat over hoe vluchtelingen uit het Midden-Oosten of Afrika omgaan met psychische 
problemen als gevolg van trauma’s. Het is moeilijk om vast te stellen welke impact iemands afkomst 
op de ontwikkeling van een trauma heeft. De beleving van het trauma wordt grotendeels bepaald 
door het trauma zelf. Maar iemands voorgeschiedenis, omgeving en de bereikbaarheid van 
psychologische hulpverlening hebben hier wel invloed op.  
Het grootste percentage vluchtelingen van de afgelopen jaren komt uit Syrië en Eritrea. Om een 
beeld te geven dat de uitingen van trauma’s wel verschillend kunnen zijn, gebruiken we deze 2 
groepen als voorbeeld om hier een indruk van te geven.  
 
Trauma’s bij Syriërs 
Voordat de oorlog in Syrië uitbrak hadden veel vluchtelingen in Syrië een redelijk stabiel leven. Veel 
van de vluchtelingen in Nederland kenden een welvarend bestaan. Zij zijn naar school geweest, 
hebben zelfbewustzijn en zelfvertrouwen ontwikkeld en zijn hierdoor ‘veerkrachtig’. Dit is terug te 
zien in hoe de Syriërs in Nederland een nieuw leven op probeert te bouwen en actief bezig is met het 
leren van de taal en het zoeken naar werk. Toch is er onder deze groep soms sprake van ernstige 
trauma’s; voornamelijk door oorlogsgeweld en/of vluchtervaringen. Daarnaast ervaren zij veel 
zorgen om familieleden die zijn achtergebleven. Veel vluchtelingen hebben ouders in Syrië, die op 
leeftijd zijn, gezondheidsproblemen hebben en vaak ook deels afhankelijk zijn van de zorg van hun 
kinderen. Versterkt door de eer- en schaamtecultuur is er vaak sprake van een groot schuldgevoel 
richting ouders.  
Vaak uiten psychische problemen zich in fysieke klachten.  
 
Trauma’s bij Eritreeërs 
De huidige groep vluchtelingen uit Eritrea is relatief jong. Vaak hebben zij al een lange geschiedenis 
met veel stressvolle en soms traumatische ervaringen, voor of tijdens hun vlucht. Gesteld wordt dat 
de samenleving gebaseerd is op wantrouwen. Eritrese mannen en vrouwen tussen 18 en 50 jaar zijn 
dienstplichtig voor 18 maanden. Als Eritreeërs vluchten naar Europa zijn ze vaak afhankelijk van 
mensensmokkelaars. Ze maken een lange tocht door woestijngebieden. Mensenhandelaren en 
smokkelaars houden Eritrese vluchtelingen vast en vragen bijvoorbeeld losgeld aan achtergebleven 
familie. Mishandeling, marteling en seksueel misbruik komen volgens meerdere bronnen vaak voor 
(Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2015). Terwijl mannen veelal te maken hebben met fysiek 
geweld en marteling, maken vrouwen voornamelijk seksueel geweld mee.  Pharos schat in dat een 
groot deel van de vrouwen die via Sudan en Libië naar Nederland is gereisd ervaring heeft met 
seksueel geweld. De meeste Eritrese slachtoffers die slachtoffer van geweld zijn kiezen ervoor om 
hierover te zwijgen uit angst voor sociale uitsluiting. Wantrouwen in instanties en de 
voorgeschiedenis van de regering die alles voor hen bepaald dragen bij aan de ‘passieve wijze’ van 
omgaan met hun traumatische ervaringen. Ook ‘relativeert’ de Eritrese cultuur hun eigen lijden vaak. 
In Tigrinya wordt gezegd ‘kaluot zegedu ahlofom iyom’, waarmee zij zeggen dat anderen erger lijden 
hebben meegemaakt.  
Eritrese asielzoekers hebben veel psychische klachten. Zij zijn echter gesloten en argwanend naar 
hulpverlening. Er heerst een sterk taboe op het benoemen van psychische problemen. Ook is de taal 
voor hen een enorme barrière. In tegenstelling tot Arabische tolken en vertaalsites zijn de 
mogelijkheden voor hen veel minder.  Eritreeërs maken in vergelijking met andere vluchtelingen 
minder gebruik van hulpverlening.  


