17 november 2014

Persbericht: Unieke campagne Stop it Now! in de gemeente Den Haag
Half november start de hulplijn Stop it Now! een publiekscampagne in Den Haag met als
doel een grotere bekendheid te geven aan de hulplijn en daarmee bij te dragen aan het
voorkomen van kindermisbruik. Met tv- en radiospotjes, posters en online campagne wil
Stop it Now! pedofielen, (potentiële) plegers van seksueel kindermisbruik en hun
omgeving oproepen tot het zoeken van hulp bij Stop it Now!.
Daarnaast werkt Stop it Now! in samenwerking met GGD Haaglanden mee aan
voorlichtingsbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering van professionals. In Den
Haag is in november voor de derde keer een lotgenotenhulpgroep voor partners, familie
en mensen die seksueel overschrijdend gedrag vertonen zoals downloaders van
kinderporno gestart.
Succes van Stop it Now!
Stop it Now! biedt gratis en anonieme hulp aan mensen die pedofiele gevoelens ervaren
of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving met als doel het
voorkomen van kindermisbruik. De hulplijn werd in het voorjaar van 2012 gestart.
Nu, twee jaar later, kan worden vastgesteld dat Stop it Now! een succes is. Via de
hulplijn zijn er, telefonisch en via e-mail, bijna 500 contactmomenten geweest met
potentiële daders, met hun familie of mensen uit hun omgeving en met professionals
(met een toename van 62% van het eerste jaar naar het tweede jaar). Er zijn al meer
dan 50 bellers in langdurige behandeling gegaan.
Doet goed voorbeeld volgen?
Dat seksueel misbruik van kinderen moet worden voorkomen, daarover is iedereen het
eens. De meerwaarde van Stop it Now! is dat de hulplijn een doelgroep bereikt die eerder
geen of weinig passende hulp kreeg.
Politieke partijen en bewindvoerders onderkennen het belang van de hulplijn. Het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en
Justitie blijven de hulplijn financieel mogelijk maken. Ook donateurs (van groot tot klein,
al dan niet anoniem) geven een donatie. De gemeente Den Haag ziet het belang van een
publiekscampagne in om kindermisbruik te voorkomen en ondersteunt het initiatief met
een subsidie. Stop it Now! hoopt dat meer gemeenten dit voorbeeld volgen!
Initiatiefnemers Stop it Now!
Stop it Now is een initiatief van Meldpunt Kinderporno op Internet en de Waag, polikliniek
voor gespecialiseerde forensische zorg en onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten.
Website: www.stopitnow.nl
Twitter: @stopitnow_NED
Telefoon: 0800-2666436
E-mail: Info@stopitnow.nl
Noot voor de redactie, niet ter publicatie:
Stop it Now!: Sandra Eigeman (030-275 82 15/seigeman@dfzs.nl) of Corinne Derksen
(030-275 82 55/cderksen@dfzs.nl)

