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Experts leggen uit wat het belang is van een anonieme hulplijn voor pedofilie

‘Enkel potentiële
daders kunnen
misbruik voorkomen’
Eén op de vijf minderjarigen wordt slachtoffer van seksueel
grensoverschrijdend gedrag, maar toch is er in Vlaanderen
weinig laagdrempelige daderpreventie. De nieuwe anonieme
hulplijn voor pedofilie Stop It Now! brengt daar verandering
in. ‘Enkel daderpreventie voorkomt misbruik echt.’
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Kinderen weerbaar maken
Om de stereotypen af te voeren, zou iedereen
volgens de experte moeten zien dat niet alle
pedoﬁelen kindermisbruikers zijn en niet alle
kindermisbruikers pedoﬁelen zijn, dat er een
afstand zit tussen gevoelens en gedrag en dat kindermisbruik iets nabij is. In 85 tot 90 procent van
de gevallen kent de dader het kind en in ongeveer
een derde van de gevallen gaat het om familie.
Liesbeth Kennes verwoordt nog een andere
reden voor de hulplijn. “Het gaat steeds weer
over de verantwoordelijkheid van slachtoffers.
Wil je niet verkracht worden, dan moet je maar
geen kort rokje dragen, zo luidt de typische redenering. Natuurlijk is het goed dat we kinderen
weerbaar maken. Maar je kunt niet alle verantwoordelijkheid bij mogelijke slachtoffers leggen.
Bovendien zullen er altijd kwetsbare kinderen
zijn, en kindermisbruikers zoeken die uit. De enigen die het misbruik echt kunnen voorkomen,
zijn de plegers en de potentiële plegers van dat
misbruik”, zegt Kennes.
“Dit project zegt eindelijk eens aan die groep
van mannen met pedoﬁele gevoelens en kindermisbruikers: ‘Jullie zijn verantwoordelijk. Jullie
kunnen en móéten misbruik voorkomen en
stoppen.”
Worstel je met pedoﬁele gevoelens of maak
je je zorgen over iemand in je omgeving?
Bel Stop It Now! gratis, anoniem
en vertrouwelijk: 0800/20050,
vragen@stopitnow.be, www.stopitnow.be
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