
COMITÉ BEZORGDE OUDERS TROK NAAR DE PERS MET DE PETITIE ‘STOP, WIJ 

WILLEN ONZE KINDEREN ZELF OPVOEDEN.’ 

20 oktober, CBO 

 

Een verontwaardigde ouder en haar vriendin gingen naar de 

pers, zowel de Franstalige als Nederlandstalige pers met de 

petitie (Bron >>). Dit bracht heel wat commotie teweeg. In 

de Franstalige pers vindt u goede artikelen, zoals ‘"Avec la 

culture du porno, on fabrique des générations de porcs"’. U 

kan alle artikelen vinden op onze Facebook groep ‘Bezorgde 

ouders en grootouders’ (Facebook >> ). In de Nederlandse 

pers werd onze argumentatie handig verzwegen of minimaal 

belicht. Daarom geven we hier even ons weerwoord. Goed is 

het te vernemen dat de katholieke scholen ook hun misnoegdheid hebben geuit. We begrijpen wel niet dat de 

katholieke zuil een medewerker halftijds betaald om bij Sensoa te werken.  

In de Nederlandstalige pers werden twee argumenten aangehaald om vroeg-

seksualisering te verrechtvaardigen door Sensoa, de Ambrassade, Minister 

Gatz en de zogenaamde experten . Ten eerste: ‘Onze jongeren worden 

geconfronteerd  met porno. Dan hebben we liever dat ze op onze websites 

terechtkomen en daar informatie zoeken.’ Met de aanwezigheid van porno 

verrechtvaardigen ze hun vroeg-seksualisering. Zou men niet beter de porno-

epidemie aanpakken? Wat doet men in België hiertegen? Men kan bepaalde 

websites  blokkeren of van het net te halen en filters gebruiken. Of inloggen 

met ID-kaart verplichten.  

IJsland werkte in 2013 als eerste westerse democratie aan een verbod op 

pornografie op internet.  De wet was bedoeld om jongeren te beschermen en de waardigheid van vrouwen 

niet aan te tasten. Pornografie op papier was in IJsland al verboden, maar door de opkomst van internet was 

een leemte in die wet ontstaan (Bron >>). Deze nieuwe censuurwet kreeg geen meerderheid door groot 

protest van activisten die opkwamen voor  de vrije meningsuiting en de mensenrechten. Wel worden er 

voortdurend websites gesloten omdat ze niet politiek-correct zijn. Blijkbaar is porno een nieuw mensenrecht 

geworden.  
Porno wordt gedoogd en hoe langer hoe meer als aanvaardbaar beschouwd, ook onder de 18. De wet zegt 

duidelijk ‘Min-18 jarigen mag je niet confronteren met afbeeldingen, teksten of voorwerpen die ‘oneerbaar’ 

zijn. Porno mag niet aangeboden worden. Verkopen, tentoonstellen en verspreiden is strafbaar.’ Waarom 

wordt niets ondernomen tegen de verspreiding van porno? Dit artikel ‘Enkele leugens van de seksuele 

revolutie ontmaskerd’ laat zien dat porno schadelijke gevolgen nalaat voor het individu en de maatschappij 

(Bron >>). Het wordt hoogtijd dat we iets ondernemen! 

Het tweede ‘refreintje’ dat steeds doorklinkt door alle persartikels heen: “Goede seksuele opvoeding zorgt 

ervoor dat men ‘de eerste keer’ langer uitstelt.” Een onderzoek in Engeland, gepubliceerd in de Journal of 

Economics, toonde net het omgekeerde aan. Minder seksuele voorlichting bracht minder 

tienerzwangerschappen voor. Door besparingen gaf men minder  geld uit aan seksuele voorlichting en de 

tienerzwangerschappen daalden (Bron >>). Door expliciete seksuele vorming leren de tieners niet enkel hun 

lichaam kennen maar worden seksueel wakker, met als gevolg dat ze te vroeg aan seks beginnen en er teveel 

mee bezig zijn. Ook de toegang tot anticonceptie verhoogt het risico op zwangerschap onder tieners. Zij 

worden aangezet om aan seks te beginnen of vaker seks te hebben.  

Zolang de seksuele opvoeding het accent legt op lust zal dit leiden tot meer activiteit. Als men bij de seksuele 

opvoeding het accent legt op vruchtbaarheid binnen een vaste relatie en respect voor het eigen lichaam zal 

dat inderdaad leiden tot uitstel.  

 

 

Hoe komt het dat 1 op de 3 huwelijken mislukken? Men leert de tieners te shoppen bij elkaar in plaats van 
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seks een plaats te geven binnen een duurzame relaties. Op volwassen leeftijd wordt het dan nog moeilijk om 

de knop om te draaien en wel te gaan voor een duurzame relatie. Het is wetenschappelijk bewezen dat als 

mensen veel sekspartners hebben gehad,  ze zich niet meer emotioneel kunnen binden aan één persoon. De 

kinderen zijn het slachtoffer van deze gebroken relaties.  

 

De volgende dag nadat de media de bezorgdheid van de ouders had bekend gemaakt, laat het VTM-nieuws 

weten dat het aantal bezoekers van de site ‘alles over seks’ is gestegen. Niet moeilijk als die website 

uitdrukkelijk wordt vermeld in alle persartikels en de petitie van Comité Bezorgde Ouders angstvallig wordt 

verzwegen. Maar ook bij ons verviervoudigde het bezoekersaantal. 

We vragen ons af waarom die jongerengids moet uitgedeeld worden? Via de vakoverschrijdende eindtermen  

burgerzin en seksuele en relationele vorming, komen deze thema’s in de diverse scholengroepen uitgebreid 

aan bod. Deze worden bijgebracht in overeenstemming met het pedagogisch project van de school. De 

scholen kunnen gebruik maken van eigen experten. Naast Sensoa hebt u het aanbod van  

relationeleseksuelevorming.be voor het middelbaar onderwijs, jijenik.be en wondervanhetleven.be voor het 

lager onderwijs. Ook in het vak levensbeschouwing komt dit thema aan bod.  Blijkbaar wil men via deze 

jongerengids een eenzijdige opinie van seksuele opvoeding opleggen aan alle scholengroepen. Het is niet de 

taak van de Staat om een gekleurd waardenkader bij te brengen. Ofwel hebben de ouders inspraak in de 

opmaak van de jongerengids, ofwel laat men relationele en seksuele opvoeding over aan de school of de 

ouders zelf. 

 

We weten dat Goedele Liekens vindt dat er een wet moet komen rond seksuele vorming (Bron >>). Maar we 

willen niet nog meer overspoeld worden met expliciete seksuele vorming die 

het seksuele leven van onze tieners openbreekt. Laat hen open bloeien op hun 

tijd.  

 

Minister Sven Gatz schafte vorig jaar  alle levensbeschouwelijke 

programma’s af, zogezegd wegens verplichte bezuiniging. Maar voor seksuele 

opvoeding via de media heeft hij wel nog een centje over. Is dat ‘de vrijheid 

van mening’ die de liberalen promoten of het actief pluralisme? De liberale 

eenheidsworst wordt de nieuwe dictatuur. 

Verspreid u met ons samen de petitie, als het niet via de media kan, dan maar via de alternatieve media. En 

schrijf naar uw krant een beleefde korte lezersbrief, zodat ook onze mening gehoord wordt.  

 

Dank u wel. Samen sterk! 

 

 

VERSCHENEN PERSARTIKELS OP 20 EN 21 OKTOBER 2017: 

 

Heisa over te expliciete voorlichtingswebsite >>  VTM 

Als je met twaalf aan seksuele voorlichting begint, ben je te laat >>  De Morgen 

 

Groeiend protest tegen jongerengids die kinderen doorverwijst naar site met expliciete tekeningen >> 

Zeven keer meer bezoekers voor allesoverseks.be na kritiek op ‘expliciete’ tekeningen >> 

 Avec la culture du porno on frabique des generations de porcs >>  

Op onze facebookgroep vindt u alle artikelen >>  

Facebookpagina >> 
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