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Gemiddeld meer dan één oproep of mail per dag bij Stop it Now!

Hulplijn voor pedofielen werkt:
al twaalf mensen in behandeling
Een halfjaar na de start van
Stop it Now!, de Vlaamse
hulplijn voor mensen met
pedofiele gevoelens, zijn al
minstens twaalf van hen in
een begeleidingstraject
gestapt.
JONAS MAYEUR
B R U S S E L I Sinds 19 mei kunnen
mensen met pedofiele gevoelens in
Vlaanderen terecht bij de anonie
me hulplijn Stop it Now!. Ook part
ners, familie, kennissen of profes
sionals (zoals leerkrachten of huis
artsen) die zich zorgen maken,
krijgen er een antwoord op hun
vragen. In het eerste halfjaar zoch
ten 231 mensen contact met de
hulplijn. De meeste oproepen zijn
afkomstig van mensen die zelf pe
dofiele gevoelens hebben ervaren.
De balans na zes maanden is
positief, zegt Minne De Boeck,
projectverantwoordelijke en cri
minologe bij het Universitair Fo
rensisch Centrum. ‘Het is goed dat
we niet langer wachten met pre
ventief ingrijpen tot er slachtof
fers vallen. Elk slachtoffer dat we
kunnen vermijden, is belangrijk.’
Sinds mei zijn al zo’n twintig
mensen doorverwezen naar een

gespecialiseerd centrum. Min
stens twaalf van hen laten zich in
tussen behandelen. Ze leren on
der meer hoe ze hun gevoelens be
ter kunnen controleren. Anderen
bellen alleen om hun verhaal te
doen, maar ook dat kan zinvol
zijn. ‘Hoe geïsoleerder iemand is,
hoe groter de kans dat hij niets
meer te verliezen heeft en over
gaat tot misbruik.’

Beelden van misbruik
Eén op de tien meldingen heeft
te maken met het bekijken van
misbruikbeelden van minderjari
gen. ‘Onze aanpak verschilt dan’,
zegt De Boeck. ‘Er wordt op gewe
zen dat het om strafbare feiten
gaat waar de slachtoffers zwaar
onder lijden. En we geven duide
lijk aan dat het gedrag moet stop
pen. Anderzijds bevestigen we dat
het goed is om hulp te zoeken. We
merken gelukkig dat net deze
groep extra gemotiveerd is om dat
te doen.’
Stop it Now! wil de groep die
beelden bekijkt, de komende
maanden nog beter bereiken. Dat
gebeurt onder meer via een nieu
we campagne samen met Child
Focus.
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‘Het is goed dat we
niet langer wachten
met preventief
ingrijpen tot er
slachtoffers vallen’
MINNE DE BOECK

Criminologe

Raadkamer

Europol

Puigdemont
nog niet
overgeleverd

Geen Spaanse
steun voor
De Bolle

B R U S S E L I De Brusselse Raad
kamer heeft nog niet beslist of
ze de afgezette Catalaanse mi
nisterpresident Carles Puigde
mont en vier van zijn ministers
die in België verblijven, aan
Spanje zal overleveren.
De raadkamer boog zich vrij
dag over de Europese aanhou
dingsbevelen tegen de vijf. Daar
in vraagt Spanje om hun overle
vering voor vijf vermeende in
breuken op de Spaanse wet: re
bellie, opruiing, ambtsverzaking,
ongehoorzaamheid en misbruik
van overheidsgeld (corruptie).
Op de zitting kwam alleen
het openbaar ministerie aan
bod. Volgens de verdediging van
de Catalaanse excellenties vroeg
de procureur om de bevelen uit
te voeren, maar niet voor ambts
verzaking. Ook zou hij de be
schuldiging van corruptie niet
volgen, en de feiten hebben ge
herkwalificeerd als samenzwe
ring van ambtenaren en verduis
tering door ambtenaren.
Pas op 4 december herneemt
de zaak. Dan is het aan de ver
dediging van de Catalaanse mi
nisters om hun standpunt te
bepleiten. (mv)

B R U S S E L I Premier Charles
Michel (MR) en zijn Spaanse
evenknie Mariano Rajoy ont
moetten elkaar gisterochtend in
de marge van de EUtop in Göte
borg. De kwestie van de Cata
laanse ministerpresident Puig
demont zou daarbij niet aan bod
gekomen zijn omdat de rege
ringsleiders dit officieel als een
juridische kwestie beschouwen.
Tijdens de bespreking kwam
wel de kandidatuur van Catheri
ne De Bolle als baas bij Europol
op tafel. De Europese Raad be
slist op 7 december wie ze voor
dragen als nieuwe directeur. Be
halve De Bolle staat ook een
Tsjech boven aan de kandidaten
lijst om de huidige directeur
Rob Wainwright op te volgen.
Spanje zou de voorkeur geven
aan die Tsjechische kandidaat.
Dat hoeft niet per se drama
tisch te zijn voor De Bolle. Voor
de benoeming is een gekwalifi
ceerde meerderheid nodig,
waarbij een stem van een groot
land wel zwaarder weegt dan
die van een klein. Het hangt er
dus van af in welke mate andere
landen De Bolle op 7 december
nog steunen. (vhn, bar)

Wacht niet op
je volgende leven.
Leef nu al voluit
met AG.
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