HULPLIJN VOOR PEDOFIELEN

medewerkster seksueel overschrĳdend gedrag bĳ het Centrum Algemeen Welzĳnswerk
(CAW) Oost-Brabant. ‘Ik ben
in mĳn jeugd twee keer aangerand: de ene keer door iemand
die meende dat hĳ er recht op
had en een andere keer door
een man die meerdere tienermeisjes misbruikte’, vertelt
Liesbeth. ‘Ik denk niet dat die
mannen naar een hulplĳn zouden hebben gebeld als die er
was geweest. Bovendien houdt
de hulplĳn een gevaar in. Als
zo het taboe op pedoﬁlie wordt
doorbroken, kan dat ertoe lei-

Liesbeth heeft de lancering van
de hulplĳn in ons land aandachtig gevolgd. ‘Uit onderzoek in
het buitenland blĳkt dat zo’n
hulplĳn toch wel werkt voor een
bepaalde groep’, zegt Liesbeth.
‘De meeste pedoﬁelen plegen
geen strafbare feiten, maar zĳn
bĳvoorbeeld getrouwd zonder
dat ze ooit de stap zetten naar
kinderen. Uit onderzoek weten
we bovendien dat kindermisbruik vaker wordt gepleegd
door mannen die géén pedoﬁel
zĳn. Het is nog maar de vraag
of Stop It Now! ook die mannen
zal bereiken.’

‘Met zo’n
noodnummer
maakt de
overheid zich
er op een
gemakkelijke
manier vanaf’,
vindt Paul.

CAW-MEDEWERKSTER LIESBETH

‘Iemand die nog niet de stap heeft
gezet naar misbruik, maar wel
worstelt met bepaalde gevoelens,
kan je nog helpen’
den dat pedoﬁlie wordt genormaliseerd. Zoals in de jaren
zeventig, toen er ‘goeroes’ waren die de vrĳe liefde predikten. Ook met kinderen! Daar
moeten we voor opletten. Bĳ
pedoﬁlie is er totaal geen
sprake van wederzĳdse toestemming, zoals bĳ hetero- of
homoseksualiteit.’

STOPPEN MET ROKEN
Toch ziet Liesbeth ook de positieve kanten van een hulplĳn.
‘Iemand die nog niet de stap
heeft gezet naar misbruik, maar
wel worstelt met bepaalde gevoelens, kan je nog helpen. Het
is een beetje zoals roken: het is
makkelĳker om er nooit aan te
beginnen dan om te moeten
stoppen. Natuurlĳk blĳft het bĳ
een pedoseksueel altĳd de
vraag of hĳ wel beséft dat hĳ
een probleem heeft en daar
hulp voor nodig heeft. Vaak
praten ze het voor zichzelf
goed. ‘Dat kind vroeg er zelf
om.’ Of: ‘Het kind heeft er niet
onder geleden.’’
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KINDERPORNO
Criminologe Minne De Boeck

werkt bĳ het Universitair Forensisch Centrum in Antwerpen, dat mee de hulplĳn opstart.
‘Hoewel ik zeker respect heb
voor de bezorgdheden van Paul
Marchal, wil ik toch enkele
misverstanden uit de weg ruimen’, zegt Minne. ‘Wĳ zullen
niet verzaken aan de meldingsplicht voor hulpverleners. Als
medewerkers van de hulplĳn
merken dat er een kind in nood

Liesbeth Kennes werd in
haar jeugd zelf slachtoffer
van misbruik.

verkeert, zullen ze niet passief
blĳven. Wĳ richten ons zeker
niet op daders zoals Dutroux,
en zĳ zullen zich ook niet aangesproken voelen. Velen zien
Dutroux als een pedoﬁel maar
dat is hĳ niet. Dutroux is een
seriemoordenaar die zowel
kinderen als volwassenen misbruikte. In Nederland, waar
Stop It Now! al langer actief is,
zĳn er wel regelmatig oproepen
van personen die bĳvoorbeeld
kinderporno downloaden. Zĳ
beseffen dat ze een grens hebben overschreden en zoeken
daar hulp voor.’

‘Onze prioriteit is het voorkomen van
kindermisbruik’, zegt Minne De Boeck,
één van de initiatiefneemsters.

NIET ISOLEREN
Het is niet de bedoeling van de
initiatiefnemers dat het bĳ een
simpel telefoontje blĳft. Een
telefoontje zal vaak het begin
zĳn van een therapeutisch proces, met bĳvoorbeeld afspraken
bĳ een gespecialiseerde psycholoog of psychiater. De hulplĳn is ook bedoeld voor familie
of vrienden van pedoﬁelen.
‘Ook zĳ zitten met heel wat
vragen en bezorgdheden en
kunnen daar vaak nergens mee
terecht’, zegt Minne. ‘Wĳ kĳken heus niet alleen naar de potentiële dader. Onze prioriteit is
het voorkomen van kindermisbruik. Het is dan wel belangrĳk
dat je potentiële daders niet bĳ
voorbaat uitsluit en isoleert,
want dan zullen ze nooit hulp
zoeken.’ GUY VAN GESTEL

l Info:
Kent u iemand over wie u zich
zorgen maakt of kampt u zelf
met pedofiele gevoelens? Stop
It Now! is anoniem bereikbaar
op het gratis telefoonnummer
0800/200.50, via e-mail
vragen@stopitnow.be of op de
website www.stopitnow.be.

