MANIFEST

Ieder kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen
van seksuele exploitatie en seksueel misbruik
(zie art. 34 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind)

De droom

overal voor. Het gaat ons allemaal aan. Om seksueel

Ieder kind hoort veilig op te kunnen groeien binnen

geweld tegen kinderen effectief aan te pakken, moet

het gezin en binnen een religieuze gemeenschap.

de focus niet alleen liggen op het vervolgen van

Kinderen hebben recht op bescherming tegen

daders of het ter verantwoording roepen van

seksueel misbruik. Elk kind dat mishandeld is of daar

bepaalde groepen. Zolang wij zwijgen, wegkijken of

risico op loopt voelt zich gezien, krijgt bescherming en

nalaten in actie te komen, dragen we bij aan de

professionele begeleiding.

instandhouding van het probleem. Het is tijd dat jij en
ik hier iets aan doen!

Het probleem
Katholieke kerk, jeugdzorg en sportverenigingen aan

Wat kun je binnen jouw geloofsgemeenschap doen?

het licht. Binnen gesloten religieuze gemeenschappen

De veiligheid van kinderen is een basis binnen je

– waaronder Jehovah’s Getuigen – is het niet anders.

religieuze overtuiging. In veel geloofsgemeen-

In deze geloofsgemeenschappen speelt de religieuze

schappen worden kinderen gezien als een geschenk

context een grote rol in hoe men met dit probleem

van God. Je mag dus verwachten dat kinderen binnen

omgaat. Het risico bestaat dat de kerk of leer centraal

deze gemeenschappen opgroeien in liefde en veilig-

komt te staan en niet het kind. Seksueel kindermis-

heid. Kijk of het kind en diens veiligheid in het beleid

bruik is een maatschappelijk probleem. Het komt

centraal staan. Vraag jezelf af: is het beleid rondom

Eerder kwam het seksueel kindermisbruik binnen de
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situaties van seksueel kindermisbruik van jouw
geloofsgemeenschap gericht op de veiligheid van het
kind? Is het hele beleid voor iedereen beschikbaar? Is
het in begrijpelijke taal verwoord zodat zelfs kinderen
het kunnen begrijpen? Bij een goed beleid weet ieder
hoe seksueel misbruik voorkomen kan worden en hoe
de gemeenschap optreedt wanneer het voorgevallen
is. Ambtsdragers en personen in verantwoordelijke
posities moeten door deskundigen getraind zijn om
signalen van kindermisbruik te herkennen en te
melden. Hoe zorg jij dat elk kind binnen jouw gemeenschap in liefde en veiligheid kan opgroeien? Heb jij het
lef om je uit te spreken als veiligheid van kinderen niet
centraal staat?

Wat kun jij doen?
Of je nu wel of geen lid bent van een geloofsgemeenschap, jij kunt iets doen! Bij een niet-pluisgevoel kun je
het kind het gevoel geven dat het wordt gezien. Geef
aandacht, zodat er een mate van geborgenheid en
veiligheid ervaren wordt. Hierdoor zal hij of zij beter in

Dit manifest wordt onder meer omarmd door:
Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen
Attje Kuiken, Tweede Kamerlid PvdA
Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid SP
Kathalijne Buitenweg, Tweede Kamerlid Groen Links
Maud Kips, vertrouwenspersoon en bestuurslid bij
Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik
Alexander Veerman, PKN dominee (gepromoveerd
op seksueel misbruik gepleegd door predikanten)
Anneke van Duin, orthopedagoge, docent en
deskundige op het terrein van diagnostiek seksueel
misbruik van kinderen
Remy Jacobs, geestelijk verzorger, theatermaker
Dilana Smith, zangeres en ambassadeur Centrum
tegen Kinderhandel en Mensenhandel

staat zijn trauma’s te verwerken. Kleine acties kunnen
van grote betekenis zijn. Elk kind is gebaat bij liefde,
geborgenheid en erkenning. Durf jij verschil te maken
door met liefdevolle aandacht een basis te leggen
voor vertrouwen, herstel en geluk? Heb je sterke
aanwijzingen dat er sprake is van seksueel misbruik,
meld dit dan bij Veilig Thuis of de politie.

Samen sterk
Jij en ik kunnen ons samen sterk maken om het
probleem van seksueel kindermisbruik aan te pakken.
Jij wilt toch net als wij een bijdrage leveren aan een
wereld waarin elk kind in liefde en veiligheid opgroeit?
Kijk voor meer informatie op:

www.reclaimedvoices.org
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Reclaimed Voices

veiligheid van kinderen niet centraal staat?’

