
lm. “De mogelijkheden van in-
ternet brengen de seksverslaving
in een nieuwe dimensie.” Dit
zei Dr. Raphael Bonelli, psy-
choloog, neuroloog en docent
aan de Sigmund-Freud privé
universiteit in Wenen. De typi-
sche symptomen van een inter-
net-seksverslaving, aldus de
expert, zijn mateloos gebruik
van het internet en verlies van
het tijdsbesef. Evenals ontwen-
ningsverschijnselen zoals er-

gernis of spanning, als er geen
computer beschikbaar is. De
verslaafde verliest volledig de
controle over zichzelf. Hij is
vroeg of laat niet meer in staat
voor de computer te zitten zon-
der pornografie te kijken. Te-
gelijkertijd wordt de “dosis”
steeds meer opgevoerd – hij
wil steeds meer buitengewone
porno-inhouden. Want de ver-
slaving bewerkt een steeds
grotere afstomping, zodat de

prikkeldrempel verder moet
worden verhoogd. Dit leidt tot
een seksuele verwaarlozing:
“Niet altijd, maar helaas heel
vaak, verlangen de (computer)
gebruikers steeds intensievere
prikkels en gaan zo van soft-
porno via hardcore, tot geweld-
en uiteindelijk verkrachtings-
porno.” Wat is de volgende
stap dan in de verhoging van
de prikkeldrempel? Reële ver-
krachting? [2]

INTRO
De universiteiten van Ho-
henheim en Münster brach-
ten in de herfst van 2017 in
een studie schrikaanjagen-
de resultaten aan het licht
over pornografie op het in-
ternet. Dienovereenkomstig
gaf bijna de helft van de
ondervraagde 14-20 jarigen
aan online al “hardcore-
pornografie” te hebben ge-
zien. Bij de 14-15 jarigen
was het een derde. Gemid-
deld waren de ondervraag-
de jongeren al met 12 jaar
voor de eerste keer bloot-
gesteld aan pornografische
afbeeldingen. Tegelijkertijd
kan men ontwikkelingen
waarnemen dat het seksue-
le geweld onder kinderen
drastisch toeneemt. Waar-
om wordt hier door de rege-
ringen niet beschermend en
regulerend ingegrepen? De-
ze uitgave van S&T toont
aan, dat regeringen en wet-
telijke instanties niet alleen
wegkijken bij de versprei-
ding van pornografie. Ze
nemen ook op veel andere
gebieden hun verantwoor-
delijkheid niet op om gezon-
de structuren te bevorderen
en te behouden. Dat het ook
anders kan, toont het voor-
beeld van IJsland. [1]
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Internetpornografie: verslaving met rampzalige gevolgen

Waarschuwing voor virussen!  Internetsites van tegenstemmen worden schijnbaar steeds weer door hackers met virussen besmet. Hier beschermt de
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Pornografie op internet bevordert seksueel geweld onder kinderen
ep. Seksueel geweld en onge-
wenste intimiteiten zijn een wijd
verspreid fenomeen in de samen-
leving. In Australië hebben
deskundigen bewezen dat kin-
deren er al mee te maken heb-
ben. De toenemende versprei-
ding van pornografie op het
internet veroorzaakte binnen
vier jaar een viervoudige toe-
name van seksueel geweld on-

der kinderen. In de Australische
staat Victoria zijn al kinderen
van vier jaar onder psychologi-
sche begeleiding vanwege hun
abnormale seksuele gedrag.
Volgens Annie Reithmann,
lerares en directrice van het
gymnasium IPECOM in Parijs,
is het toenemende agressieve
seksuele gedrag van jongeren
vooral terug te brengen tot de

seksuele propaganda op het in-
ternet. Kinderen zijn automa-
tisch onderworpen aan deze
propaganda en kunnen zich niet
onttrekken. Indien niet massaal
wordt ingegrepen om kinderen
op de hele wereld te beschermen
voor pornografie op het internet,
zal het aantal seksueel geweld-
dadige overtreders verder dra-
matisch blijven stijgen. [3]

Een rechtscollege dat onrecht doet, is gevaarlijker en
erger dan een dievenbende. Daarvoor kan men zich
beschermen! Maar voor boeven, die de mantel van de
justitie gebruiken, om hun gemene hartstochten uit te
voeren, daarvoor kan geen mens zich in acht nemen. Zij
zijn erger dan de grootste schurken op de wereld en

verdienen een dubbele bestraffing!
De Pruisische koning Friedrich II (1712-1786)

in een protocol van 11.12.1779

ep./pm. In Frankrijk verbiedt
de wet op de bescherming
van minderjarigen de bloot-
stelling van minderjarigen aan
programma’s of boodschappen
van pornografische aard. In een
voordracht over pornografie en
seksuele vorming in juni 2017
bewees auteur François Billot
de Lochner* echter, dat een
derde van de zoekaanvragen
bij Google, pornografische
pagina’s betroffen. Volgens een
Franse studie kijken 70% van

de jongeren tussen 15 en 20
jaar pornografische films. 20%
zijn daarvan afhankelijk. Een
studie van Birdefender** toont
aan, dat kinderen, die toegang
hebben tot het internet, al van-
af zes jaar zijn getroffen daar-
door. Het consumeren van porno
in de vroege jaren kan bij kin-
deren dezelfde uitwerking heb-
ben als seksueel misbruik. Ook
professor Israël Nisand*** en
psychiater Laurent Karila****
tonen nadrukkelijk zwaarwe-
gende gevolgen aan, zoals bv.
“verandering van de seksuali-

teit, verschrikkelijke angsttoe-
standen, een afschuwelijk beeld
van de vrouw, evenals emotio-
nele en psychologische gevol-
gen”.
Waarom zet de Franse staat de
bestaande jeugdbescherming-
wet niet met alle consequen-
ties door? [4]
* president van “Liberté politique”
** Fabrikant van veiligheidspro-
gramma’s
*** Universiteitskliniek Straatsburg
**** Paul-Brousse-Hospital en uni-
versiteit Parijs Zuid



Overwinnaarshoek:

nh. Steeds vaker worden adres-
sen, e-mailadressen en telefoon-
nummers niet meer op papier
opgeslagen, maar op de smart-
phone. Terwijl men deze per-
soonlijke gegevens in het reële
leven nooit lichtvaardig zou
geven, doet men dat zonder
bezwaar in de digitale media-
wereld. Want alle WhatsApp
gebruikers – dat zijn er alleen
al in Duitsland 37 miljoen –
staan bij de installatie van deze
App toe, dat Google toegang
kan krijgen tot hun hele tele-

foonboek. Zelfs de profielbeel-
den van de gebruikers worden
uitgebuit, door het bepalen van
de biometrische data van de
persoon. Daardoor kan de des-
betreffende persoon op iedere
willekeurige online gezette foto,
waarop hun gezicht is te zien,
worden herkend. Door deze gi-
gantische opgeslagen hoeveel-
heid data wordt iedere Whats-
App gebruiker, evenals zijn
vrienden en bekenden, steeds
meer tot transparante burger.[7]
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gan. Vanwege de geplan-
         de beperking van contante
betalingen mobiliseerde de IHK
van Gießen-Friedberg tegen de
verdergaande beperking van
het gebruik van contant geld.
De algemene vergadering startte
een nationale petitie voor het
behoud van het contant geld.
Ze keert zich tegen de invoe-
ring van bovengrenzen voor
transacties met contant geld**
binnen de EU en tegen de af-
schaffing van het contant geld
en het biljet van 500€. Voor

dit doel biedt de IHK Gießen-
Friedberg materiaal aan voor
pro-contant geld activiteiten.
Ze stelt gratis affiches, stickers
en speciale uitgaven ter be-
schikking. Dit toont aan, hoe
belangrijk contant geld is voor
kleine en middelgrote onderne-
mingen. Een voorbeeldig enga-
gement van deze IHK! [8]

* Industrie- en handelskamer, be-
hartigt de belangen van de kleine tot
middelgrote ondernemers

** geldtransfers
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Eindpunt ●
Wij verwachten van de staat dat die ons beschermt en de
integriteit garandeert van lichaam en leven. We beleven
tegenwoordig echter meer en meer, dat veel regeringen
hun zwakste leden niet beschermen, bijvoorbeeld tegen
ondermijnende pornografie of tegen vernietigende drugs.
Zeer persoonlijke gegevens worden prijsgegeven voor
economische uitbuiting en politiek misbruik. Bezit, dat
door hard werken werd verworven, moet in een
toekomstige maatschappij zonder contant geld worden
geofferd aan slecht werkende banken en andere
financiële haaien. Maar hoe kan een weg worden
ingeslagen, die de vernietiging van onze samenleving
tegenwerkt? Het begint bij ons, bij ons wakker worden en
opstaan. Verandering ten goede is mogelijk! Helpt u mee,
dit bewustzijn te laten ontstaan onder de mensen – bij
voorbeeld met S&T als “wakkermaker” en kans op
netwerkvorming. Daarmee zullen voorbeelden zoals dat
van IHK Gießen-Friedberg overal opgang maken!

De redaktie (Kno./mol.)

as. Een statistische kortetermijn-
studie in de Amerikaanse staat
Colorado toont aan waartoe
het legaliseren van drugs leidt.
Na het legaliseren van cannabis
in 2014 steeg binnen een jaar
het aantal verkeersdoden, die
verband houden met drugs, met
ca. 32%. De doorverwijzing van
patiënten op spoeddiensten in
samenhang met cannabis nam
toe met ongeveer 29% en de
ziekenhuisbehandelingen met
ongeveer 38%. Het kinderzie-

kenhuis Colorado meldde 16
kinderen onder twaalf jaar, die
werden behandeld vanwege can-
nabisgebruik. Voor de legali-
sering in 2009 waren het er
maar twee. In Denver* ging
het aantal gemelde misdaden
van 2013 tot 2014 omhoog met
ongeveer tien procent. Deze ge-
tallen spreken duidelijke taal:
Het vrijgeven van drugs leidt tot
enorme problemen in de samen-
leving. [5]
* hoofdstad van Colorado

Bronnen: [5] www.kla.tv/10210 (D) | www.rmhidta.org/html/2016%20FINAL%20
Legalization%20of%20Marijuana%20in%20Colorado%20The%20Impact.pdf |

[6] www.kla.tv/10209 (D) | www.huffingtonpost.de/renato-paone-/island-alkohol-
drogen-abhaengigkeit-sucht-hilfe_b_14437588.html [7] Vortrag von Matthias J.

Lange Journalist, Blogger und Social-Media-Experte, in Harburg am
18.10.2017 | www.kontor4.de/beitrag/aktuelle-social-media-nutzerzahlen.html |

www.basicthinking.de/blog/2017/06/27/whatsapp-urteil/ [8] www.giessen-
friedberg.ihk.de/Geschaeftsbereiche/Recht_und_Steuern/Recht/Der_Ehrbare_

Kaufmann/Gegen-eine-Abschaffung-von-Bargeld/3318228#titleInText2 |
http://norberthaering.de/de/27-german/news/889-ihk-giessen.

IHK* mobiliseert tegen
de afschaffing van contant geld

Massale problemen na het vrijgeven van drugs

Een chirurg die […] zonder mondbescherming en met
vuile instrumenten zou opereren, zou […] een misdadiger

zijn. Onze politici laten wij ongestraft zonder […]
verplichting tegenover […] moraal en ethiek […] verder

opereren aan het volk.
Ivo Sasek, oprichter van de AZK (Anti-Censuur-Coalitie)

Datamonster WhatsApp

pv. Twee decennia geleden
waren afhankelijkheid van
drugs en alcoholmisbruik nog
wijd verspreidt onder IJslandse
jongeren. Door het omzetten
van het nationale programma
“Youth in Iceland” kan IJs-
land tegenwoordig ongeloof-
lijke resultaten voorleggen.
Dit succes was slechts moge-
lijk met behulp van strikte
maatregelen. Zoals bv. de in-
voering van een uitgaansver-
bod voor jongeren tussen 13
en 16 jaar*, het verbod op
alcohol en sigaretten,  een in-
tensieve samenwerking tussen
schoolse instellingen en ouders
en het aanbieden van buiten-
schoolse activiteiten.  Op de-
ze manier bood men de jon-

geren de kans samen tijd door
te brengen en waarborgde
men tegelijkertijd een psy-
chisch-fysisch welbevinden,
wat zij voordien hadden ge-
zocht in de consumptie van
drugs en alcohol. De balans:
van 1998 tot 2016 is het het
aandeel van jongeren tussen
15 en 16 jaar, die overmatig
veel alcohol consumeerden
gedaald van 48 tot 5 procent
en het aandeel van de canna-
bisrokers van 17 tot 7 procent.
Ook het aantal tabaksrokers
is drastisch gedaald: van 23
tot nog slechts 3 procent. [6]

* Deze moesten in de winter om
22 uur thuis zijn en in de zomer
om ten laatste 24 uur.

IJsland reduceert de drugsconsumptie opvallend


