Verslag van workshop van Fonds 1818 over pesten
Op 29 januari 2014 hebben wij de bijeenkomst, aangaande
fonds 1818, bijgewoond. Het thema van deze bijeenkomst
was ‘pesten’. De opkomst was erg groot en bestond
voornamelijk uit mensen die met kinderen werken. Het blijkt
dat pesten een groot probleem is onder de kinderen, zelfs
ook onder de volwassenen. Tijdens deze bijeenkomst is
gebleken dat er twee veel voorkomende vormen van
pesten zijn, namelijk het pesten op school of straat en het
cyber net pesten.
De kinderen die de dupe zijn van deze pesterijen worden
meestal aangevallen op hun uiterlijk en/of hun
lichaamshouding. Deze kinderen worden dan
uitgescholden. Soms gaat het zelfs zover dat zij worden geslagen door één of meerdere
kinderen. Vaak durven deze gepeste kinderen niets te vertellen tegen hun ouders of begeleiders
(waar zij dagelijks mee te maken hebben). Ze zijn bang dat de pesterijen nog erger worden. Vaak
is zo’n kind stil en teruggetrokken.
Het cyber net pesten gaat nog veel verder. Bij deze vorm van pesten worden er foto’s van het
kind op het internet geplaatst, denk hierbij bijv. aan facebook of youtube. Voorbeeld: Het kind zijn
hoofd wordt via photoshop, geplaatst op een naakt lichaam van iemand anders. Deze wordt op
youtube gezet en gaat zo de hele wereld over.
Ook het chatten kent vele gevaren. Kinderen worden met mooie praatjes, voor de webcam, van
hun kleding ontdaan. Deze beelden worden dan gepubliceerd op youtube. De kinderen die hierbij
zijn misbruikt worden soms ook nog gechanteerd.
Al deze vormen van pesterijen zorgen voor veel verdriet en ellende. Als een kind zijn verhaal en
problemen niet aan iemand kan vertellen, kan dit leiden tot een wanhoopsdaad zoals bijv. een
zelfmoordpoging.
Het is belangrijk dat de daders een gepaste straf krijgen, maar het is nog veel belangrijker dat er
thuis een goede communicatie is (tussen het kind en de ouders). Tevens is een goed contact
tussen de ouders van het kind en de begeleiders waar het kind dagelijks mee te maken heeft erg
belangrijk. Dit zorgt voor een goede communicatie tussen alle partijen. Hierdoor heeft een kind
het gevoel dat hij/zij altijd terecht kan bij zijn/haar ouders of begeleiders. Op deze wijze worden
problemen bespreekbaar gemaakt en kan er een eerste stap gezet worden naar een oplossing.
De eindconclusie van het overleg is dat een goede communicatie tussen het kind, de ouders en
de begeleiders een hoop verdriet en ellende kunnen besparen. Het probleem zal nooit worden
verholpen, maar met een goede samenwerking kunnen we het samen zorgen voor een grote
verbetering in de maatschappij.
Wil je meer weten over de workshop? Kijk dan op de site van fonds 1818.
http://www.fonds1818.nl/Pesten
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