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Sinds de inmenging van het team Bestrijding
Kinderpornografie en Kindersekstoerisme met de
democratie, het PNVD-proces in opdracht van
officieren van justitie Kwaspen en Trokic, is de
veroordelingskans voor het hebben van seks met
kinderen gedaald onder de 0,1%. Het was al zo dat
verreweg de meeste capaciteit werd ingezet op
makkelijke zaken zonder slachtoffers, maar nu is
nog veel meer capaciteit opgeslokt aan een illegaal
monster-proces tegen een politieke partij.
Inmiddels komen daar nog eens honderden zaken
zonder slachtoffers bij vanwege (fictieve) lokpubers ingezet door 'pedojagers'. Zeer complexe
zaken vanwege het veelal illegale optreden van
deze jagers, terwijl de verdachte veelal balanceert
op de grens van de wet.

In 2014 verklaarde de Hoge Raad het (in
groepsverband) in twijfel trekken van de
inherente schadelijkheid van pedoseksualiteit - en
het bepleiten van legalisering ervan - in strijd met
de openbare orde. De Hoge Raad verbood
(pedofielen)vereniging Martijn. Een schandalige
inperking van de vrijheid van vereniging en
meningsuiting, die ingaat tegen de meest basale
nationale
en
internationale
gronden
mensenrechten. Het was een politiek besluit;
symboolpolitiek, nota bene. Het is demoniseren
van personen die gezamenlijk binnen de grenzen
van de wet het debat opzoeken, en olie op het vuur
van de hetze.

Al twee decennia wordt er geen enkel onderscheid
gemaakt tussen gewenste veilige contacten zonder
slachtoffers of bezit van plaatjes, en gewelddadige
zaken met slachtoffers. Daar zijn uiteindelijk de
kinderen dubbel slachtoffer van. Ten eerste omdat
ze tot slachtoffer worden gemaakt waar ze dat
niet zijn, en ten tweede omdat als ze wel werkelijk
slachtoffer zijn ze niet worden geholpen.
Allemaal vanwege maatschappelijke druk van
mensen die er niets van snappen of willen
snappen. Mensen die anderen willen pakken
omdat deze 'onrein' zijn; niet omdat ze anderen
schaden. Inmiddels is de kans om de loterij te
winnen groter dan veroordeeld te worden voor
seks met een kind. Op zich geen verkeerde
ontwikkeling, was het niet dat dit nog veel meer
geldt voor de kans op een veroordeling voor
seksueel geweld tegen een kind.
Een verdubbeling van de capaciteit brengt de
situatie nog niet terug naar van voor het PNVDproces, en een vertienvoudiging brengt ons nog
niet terug naar de situatie voor het verbod op de
Vereniging Martijn. De enige manier om het
mogelijk te maken om seksueel geweld tegen
kinderen aan te pakken is door precies dát
strafbaar te stellen. Een wetshervorming die de
wetten voor de 'goede zeden' schrapt en wetten
invoert tegen seksueel geweld.
Precies zoals de PNVD voorstelt.

Begin dit jaar kondigde Maatman in Danny Op
Straat aan de PNVD te zullen (her)oprichten, wat
hij afgelopen augustus samen met mij deed.
Vrijwel direct werd alom door het volk de vraag
gesteld: "Machthebbers, waarom mag deze partij,
volgens mainstream media 'pedopartij', bestaan?"
Op die vraag komt vanuit de zittende politiek
nagenoeg geen reactie. Het is een fundamenteel
grondrecht om verenigd de mening te uiten dat
handelingen die onwettig zijn en als ongewenst
worden gezien legaal zouden moeten zijn. Het
verfoeilijke verbod op Vereniging Martijn, dat
vinden de Tweede Kamerleden prima, maar
aansturen op het verbod van een politieke partij
gaat zelfs de meeste van hen te ver. Dat hardop
zeggen levert door de hetze stemverlies op, dus de
zittende politiek zwijgt. Ondertussen doet het
Openbaar Ministerie onderzoek, en over lopende
onderzoeken worden geen mededelingen gedaan.
Het volk dacht dat allen die een afwijkende
mening hebben over pedoseksualiteit het zwijgen
opgelegd waren. Dat zulke Untermenschen
worden afgestraft. Dit blijkt niet het geval én de
machthebbers houden zich stil. Dan komen we zelf
in actie, redeneert het volk. De Hoge Raad heeft
dit klimaat meegecreëerd, en is daarom
medeverantwoordelijk voor alle slachtoffers die
vallen. De Hoge Raad, die van het zijn-metmening een strafbare daad heeft gemaakt. De
oplossing is verdediging van mensenrechten.
Precies zoals de PNVD doet.

