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Inleiding
Als opgroeiende jongere heb je “rechten” die ook “kinderrechten” 
worden genoemd. Maar de wetten die ervoor zorgen dat je je 
rechten kan doen gelden zijn erg ingewikkeld. Ze veranderen ook 
voortdurend. Het is dus allemaal niet eenvoudig. Daarom hebben 
we 3 werkboekjes ontwikkeld om dit met jou door te nemen. Deze 
boekjes helpen je de kinderrechten en de wetten die je aanbelan-
gen te begrijpen. We hebben deze werkboekjes samengesteld 
met meer dan 300 jongeren uit Italië, Roemenië, Spanje, Verenigd 
Koninkrijk en Vlaanderen. 

We hebben aan jongeren gevraagd welke wetten zij belangrijk 
vinden en die wetten hebben we met elkaar vergeleken binnen de 
5 opgesomde landen. We gebruiken hiervoor blauwe schema’s. 
Zo kan je zien hoe rechten van jongeren in deze 5 landen gegaran-
deerd worden maar toch andere gevolgen hebben voor de jongeren 
in elk land. Dit stemt tot nadenken om jouw situatie en die van an-
dere jongeren in jouw land actief te gaan overdenken en verken-
nen. Jongeren hebben hierbij ook gekozen voor allerlei actieve 
methodieken zoals quotes, discussiethema’s, denkvraagjes, waarop 
geen goed of slecht antwoord te geven valt. In dit boekje staan 
thema’s die je persoonlijk op je eentje kan lezen maar ook thema’s 
die je kan bespreken met andere vrienden, met jongeren op school 
of met je gezinsleden thuis. 

Misschien gaat alles prima met jou,… Dan denk je niet dadelijk aan 
rechten of wetten. Misschien heb je het wel moeilijk of kom je later 
wel eens in een moeilijke situatie terecht. Dan kan deze kennis over 
rechten en wetten je misschien goed helpen.  

‘Wetten kunnen me verdedigen’, stelde één van de jongeren 
die meewerkte aan dit project. Dit geldt vast ook voor jou en je 
vrienden, nu of later. Als je op zoek bent naar een antwoord op je 
vragen, dan kan je de contactgegevens of nummers gebruiken van 
de organisaties die we achteraan in de bijlage vermelden. Weet dat 
je daar mensen kan aantreffen die erg bereid zijn om naar je te luis-
teren. Je kan ook altijd deze gegevens doorgeven aan een jongere 
die met gelijksoortige vragen zit. 

De drie werkboekjes zijn: 

 
Werkboekje 1  
‘Over wetten en jong zijn’

Werkboekje 2  
‘Je recht op bescherming tegen geweld’

Werkboekje 3  
‘In aanraking met wetgeving en gerecht’

Dit is een van de drie werkboekjes.  
De anderen kan je raadplegen via 
www.clearproject.eu
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Over geweld

Wat is geweld?

 Is geweld ooit aanvaardbaar?

  Waar vind ik bescherming?

   Wat zijn de gevolgen van geweld?

    Wie kan me geweld aandoen?

      Waarom is er geweld?

Eerst was het nog leuk en plagerig. 
Maar dan duwde ze  me.  Dan zei ze  dat ik dik en lelijk 

was. Het duwen en trekken werd knijpen en slaan. Mijn vrienden 
vonden het grappig. Ze lachten dat ik maar ‘mijn mannetje 

moest kunnen staan’. 

Mijn vader sloeg mijn klein broertje. Toen ik hem 
wilde verdedigen sloeg mijn vader mij ook. Mijn vader zegt 

dat ik dom ben en vervelend. Zo spreekt hij altijd tegen mij thuis. Ik 
haat mijn vader soms. Mijn moeder ziet dat maar ze zegt dat ik naar 

mijn vader moet luisteren omdat hij mijn vader is en omdat hij 
weet wat het beste is voor mij.

Als klein jongetje 
zag mijn vader hoe mijn grootvader mijn 

grootmoeder sloeg en verschrikkelijke dingen tegen 
haar zei.  Mijn vader deed hetzelfde met mijn moeder. Maar bij 

mij zal het stoppen! Ik zal mijn kinderen niet op die manier 
grootbrengen en ik zal altijd lief zijn voor mijn 

vrouw... 
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Er zijn verschillende vormen  
van geweld

 � Lichamelijk, zoals  het toebrengen van slagen en 
verwondingen, brandwonden, kneuzingen en slagen. 

 � Psychisch zoals vernederen, iemand afzonderen of uitsluiten, 
iemand mensonwaardig behandelen.

 � Ook pesten is een vorm van geweld plegen.

 � Verbaal zoals beledigen en bedreigen.

 � Seksueel geweld kan gaan van ongepaste aanrakingen tot 
aanranding en verkrachting. 

Meestal impliceert geweld een combinatie van verschillende vor-
men. Een kind dat bijvoorbeeld door werkomstandigheden wordt 
uitgebuit kan te lijden hebben onder fysiek geweld als de arbeid te 
zwaar is maar kan daardoor ook psychisch of emotioneel gekwetst 
worden.  

Welke vormen van geweld kunnen gemakkelijker verborgen worden?

Geweld kan zich voordoen op 
verschillende plaatsen

 � Binnen de familie, dat noemen we huiselijk geweld. 

 � Op straat, in je buurt… 

 � Op scholen en andere instellingen. 

 � Op plaatsen waar kinderen hun vrije tijd doorbrengen zoals 
sportverenigingen. 

 � Online en in de virtuele wereld van het internet.

Geweld wordt  
soms gepleegd  
door:



Pesten: een vorm van geweld

Kan je pestgedrag geweld noemen?

 Hoe kan je pesten herkennen?

  Waar komt het voor?

Hoe kan je jezelf ertegen beschermen en ook iemand anders? 

 Kan iemand die pest ook slachtoffer zijn?

  Wat kan je er tegen doen? 

Ik word lastig gevallen door een 
klasgenoot die rondstrooide dat ik lesbisch ben.  

Ik zocht hulp toen die geruchten online chantage werden. 
Dat meisje maakte een vals profiel aan van mij en zo vervalste ze 

gesprekken tussen mezelf en anderen. Ze heeft gedreigd deze 
links naar alle klasgenoten te sturen.

Twee jaar geleden heb ik een foto van mezelf 
op Facebook geplaatst. Ik heb daar nu echt spijt van. 

Op een feestje had ik te veel gedronken. Ik had net mijn eerste 
Smartphone en ik nam een topless selfie. Ik wist niet dat ik het 
gedeeld had! Die foto ging rond op school. De mensen blijven die 

foto maar tonen. Nu weet ik dat ik mijn Facebook profiel 
beter moet beschermen.

Een populaire jongen in mijn klas geeft 
altijd hatelijke commentaar op een van de meisjes. 

Hij maakt bemerkingen over haar kledij en haar uiterlijk. Ik weet 
dat hij domme dingen zegt maar ik zou niet willen dat het mij 

overkomt. Ik weet niet wat te doen. Als ik iets zeg richt hij 
zich misschien tot mij.
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Hoe kan je pesten herkennen? 
Pesten is een van de meest voorkomende vormen van geweld 
onder jongeren en heeft typische kenmerken: 

 � Pesten is anders dan plagen.  Als mensen elkaar plagen komt 
daar een eind aan en zijn er geen slachtoffers. 

 � Het doel van pesten is iemand schade berokkenen, kwetsen, 
kleineren,  belachelijk maken. Het kan ook gaan om lichamelijk 
kwetsende handelingen zoals slaan en schoppen. Het uitsluiten 
van iemand bij een spel of iemand totaal negeren is ook 
pesten. 

 � Pesten creëert een machtsonevenwicht: wie pest heeft de 
macht en wie gepest wordt heeft niet voldoende kansen om 
zich te verdedigen.   

 � Wie pest wordt soms ook gepest. Iemand die pest heeft soms 
ook een pestervaring gehad.

 � Iemand die pest gaat meestal niet alleen te werk. Er kijken 
dikwijls anderen toe die niet ingrijpen en zo degene die pest de 
‘toelating’ geven om te blijven verder doen. 

 

Is cyberpesten anders?
Pesten gebeurt dikwijls ‘online’ of  op sociale media zoals bij het 
posten van intieme of bewerkte foto’s en vernederende opmerkin-
gen of door bedreigende sms’jes te sturen. Cyberpesten kan 
iemand heel erg treffen omdat het anoniem kan en er geen getuigen 
zijn. Deze ervaring kan iemand blijvend kwetsen omdat er tenslotte 
veel meer andere jongeren getuigen zijn van de pestsituatie dan 
wanneer het offline gebeurt. 

 In Roemenië bestaat er geen woord voor pesten.  

Wat betekent het om in je taal daar wel een woord voor te hebben ?  

Is pesten iets wat enkel tussen kinderen en jongeren gebeurt? 

En wat bij volwassenen?



Wat zijn mijn rechten bij geweld  
en wat zegt de wet?

Je hebt recht op bescherming 
tegen geweld. Dit staat in het 
Verdrag.
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Je moet beschermd worden tegen geweld of mishandeling, dus tegen alle vormen  

van verwaarlozing of misbruik.

Je hebt het recht op bescherming tegen seksueel misbruik. 

Je hebt het recht op bescherming tegen ontvoering of kinderhandel. 

Je hebt het recht op bescherming tegen alle vormen van uitbuiting of bestraffing.

Je hebt het recht op bescherming tegen alle vormen van discriminatie. 

KINDERRECHTEN
Wat staat er in het Verdrag?
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Wat zegt de wet over lijfstraffen?

in

België

De wet verbiedt uitdrukkelijk kindermisbruik, geweld en verwaarlozing. Nochtans is de ‘pedagogische tik’ niet verboden binnen de familie.  Ouders 
kunnen niet gestraft worden als ze hun kinderen hiermee straffen. Als het kind ernstig gekwetst wordt, mag de overheid tussenkomen en is het aan de 
rechtbank om te beslissen of de ouders vervolgd moeten worden. Lijfstraffen zijn verboden buiten het gezin (bijv. op school). 

Italië

Lijfstraffen werden verboden door een beslissing van het Italiaanse Hoger Gerechtshof maar er werd geen specifieke wetgeving uitgewerkt ondanks de 
kritiek van internationale organisaties. 

Roemenië
De wet verbiedt uitdrukkelijk vernederende handelingen en lijfstraffen in het gezin.  

Spanje
De wet verbiedt niet expliciet vernederende handelingen of lijfstraffen in het gezin. 

Verenigd 
Koninkrijk

De wet verbiedt elk gedrag dat zichtbare blauwe plekken, schaafwonden, schrammen, zwellingen of snijwonden tot gevolg heeft. Nochtans is een milde tik 
met de hand toegelaten. De wet wil kinderen beschermen tegen geweld. De grens tussen  kinderen beschermen en ouders het recht geven hun kinderen 
discipline bij te brengen is echter vaag. De wet gebruikt daarvoor de term ‘redelijke straf’. Lijfstraffen op school zijn verboden.  

 Wat denk je dat een ‘redelijke straf’ is?

  Wat is een ‘pedagogische tik’?

Wat staat er in de wet? 
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Wat zegt de wet over de bescherming van kinderen tegen andere vormen van geweld?

in

België

De wet maakt ‘grooming’ ( misbruik via het internet), ‘sexting’ (communicatie met seksuele inhoud via sms, smartphones of sociaalnetwerksites) en
cyberpesten (het versturen van negatief, schadelijke boodschappen via internet) strafbaar met één tot vijf jaar gevangenis.

Italië

Er is geen wet die expliciet het gebruik van geweld tegen kinderen verbiedt. Misdaden zoals verwondingen, slagen, beledigingen, geweld en bedreigingen 
zijn bij wet verboden en biedt dus bescherming aan alle personen, ook aan kinderen. 
Pesten is een misdaad en verwijst naar daden zoals beledigen, tergen, smaad, valse beschuldigingen, racisme, afpersing, bedreigingen, uitsluiting uit het 
spel, beschadiging van voorwerpen. Als de agressor een volwassene is dan is hij/zij verantwoordelijk. Als de agressor een kind is dan is hij/zij gedeeltelijk 
verantwoordelijk samen met zijn/haar ouders of leraars op school. De agressor moet het slachtoffer vergoeding betalen of eindigt soms in de gevangenis. 
Er is een wet tegen pedofilie en seksuele uitbuiting. 
Er zijn specifieke wetten die kinderen beschermen tegen cyberspace geweld. 

Roemenië
De wet verbiedt expliciet  alle vormen van kindermisbruik, geweld en verwaarlozing. 

Spanje

Spanje heeft specifieke wetten die kinderen beschermt tegen cyberspace geweld.  
Wie materiaal (foto’s, video’s, digitale beelden enz.) bezit met kinderporno wordt volgens de wet bestraft met 1 jaar gevangenis. Al wie gelijkaardig materiaal 
produceert en/of verkoopt riskeert tot 8 jaar gevangenis als de kinderen jonger zijn dan 13 en tot 4 jaar gevangenisstraf als de kinderen jonger zijn dan 18. 

Engeland 
en Wales

Bepaalde vormen van pesten zoals geweld, aanranding, diefstal, herhaaldelijk ongewenst gedrag, intimidatie en haatmisdrijven zijn onwettig en moeten 
gemeld worden aan de politie. Alle staatsscholen moeten een gedragscode hebben om alle vormen van pesten tussen leerlingen te voorkomen.  
Cyberpesten is geen specifiek strafbaar feit maar hier kunnen andere wetten over ongewenst bedreigend gedrag gelden.
Het bezit van oneerbaar materiaal is strafbaar.  

De ernst van het misdrijf van seksueel geweld hangt af van de leeftijd van het kind in de Spaanse wet. Hoe jonger het kind, des te 
groter de misdaad. Wat denk je over de leeftijd van 13 jaar die gebruikt wordt als standaard door de Spaanse wetgeving om de 
strafmaat te bepalen in geval van kinderporno ?
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Wat zegt de wet over huiselijk geweld? 

in

België

Huiselijk geweld is verboden. Daders van huiselijk geweld kunnen 
meteen het huis uitgezet worden.

Italië
Huiselijk geweld is verboden.

Roemenië
Huiselijk geweld is verboden.

Spanje

Huiselijk geweld tegen vrouwen is verboden. Spanje heeft een 
specifieke wet die seks-gerelateerd geweld verbiedt (wat is 
gedefinieerd als geweld tegen vrouwen) en die de bescherming 
van vrouwen en hun kinderen garandeert. 

Engeland 
en Wales

Huiselijk geweld is verboden en de wet erkent nu dat jongeren van 
16 en 17 jaar zelf het slachtoffer kunnen zijn van geweld binnen 
relaties. Heeft huiselijk geweld iets met gender (geslacht) te maken?

Waarom zou de Spaanse wetgeving hier de focus leggen op vrouwen?   

In het Verenigd Koninkrijk kan een persoon aan de politie vragen om 
na te gaan of een (nieuwe) partner een ‘strafblad’ heeft, meer bepaald 
of die partner in het verleden een geweldfeit heeft gepleegd. Als de 
politie meent dat er risico is op huiselijke geweld, mag de politie deze 
informatie verstrekken. 

Wat weegt door volgens jou: privacy of bescherming?



Geweld is absoluut niet geweldig!

“Geweld tegen kinderen is nooit 
te rechtvaardigen, maar het 

maakt deel uit van de realiteit.  
Eens de onderliggende oorzaken 

zijn ontdekt en aangepakt, 
is geweld tegen kinderen te 

voorkomen”
(VN studie over geweld tegen kinderen)



11

JE
 R

E
C

H
T 

O
P

 B
E

S
C

H
E

R
M

IN
G

 T
E

G
E

N
 G

E
W

E
LD

W
er

kb
oe

kj
e 

2

Wist je dat jongeren geweld soms proberen te verbergen, vooral 
wanneer het gebeurt in familiekring? 

Er zijn vele redenen waarom ze dit doen:

 � De dader heeft misschien gedreigd met straf of met nog meer 
geweld als ze er met iemand over praten. 

 � Sommigen voelen zich schuldig of beschaamd om wat er met 
hen gebeurt. 

 � Soms zijn ze bang dat iemand anders ook pijn gedaan wordt. 

 � Ze willen misschien niet dat de persoon die geweld gebruikt uit 
huis wordt gezet als ze bijv. met de politie gaan praten.

Soms beginnen kinderen die regelmatig getuige zijn van geweld 
(bijv. tussen hun ouders, in hun vriendengroep, binnen hun gemeen-
schap) dit  ‘normaal’ te vinden.  Ze beginnen dan zelf onaangenaam 
gedrag te vertonen zoals moeilijk communiceren, ze maken snel 
ruzie met hun vrienden, ze maken vaak conflicten. Bovendien lopen 
ze het risico om gewelddadig gedrag na te bootsen, niet enkel als 
jongere nu maar ook als volwassene later. 

Geweld is NOOIT toegelaten!

Goed om weten...

Geweld heeft een ernstig negatief effect op de ontwikkeling van een kind of een 
jongere. 

Geweld lokt geweld uit.

Geweld tegen kinderen en jongeren is verboden door de internationale en de 
nationale wetgeving.  

Voor sommige vormen van geweld zijn er specifieke wetten. 

De rechten op bescherming tegen geweld zijn ook van toepassing op cybergeweld. 
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 � Zowel vrienden als volwassenen die je vertrouwt kunnen je 
helpen. 

 � Ben je in nood, dan kan je naar de politie gaan. Die zal altijd 
naar je luisteren. 

 � Sociale diensten kunnen je professioneel helpen.  

 � Gezondheidsdiensten, ook (huis)artsen, kunnen voor je 
klaarstaan.

 � Het kan belangrijk zijn om juridisch advies te vragen en je op 
juridisch vlak te laten bijstaan.  

 � Er zijn ook hulplijnen die telefonisch naar je luisteren en je 
uitleggen wat je het beste kan doen. 

Waar kan je ondersteuning of hulp vinden ?

In België moeten alle personen, ook artsen, die een geval van misbruik 
vaststellen dit aan de autoriteiten (politie, justitie) meedelen. Ze 
kunnen vervolgd worden als ze aan deze meldingsplicht niet voldoen! 

Gelijkaardige regels zijn van toepassing in Roemenië, Spanje en 
Italië: al wie in zijn of haar beroep in contact komt met kinderen en 
vaststelt of vermoedt dat een kind het slachtoffer is van geweld moet 
dit melden aan de autoriteiten! Iedereen (ook een kind) kan  geweld 
melden.

Nuttige tips als je hulplijnen en telefonische  
meldpunten contacteert: 
 • Controleer op welke uren ze bereikbaar zijn.   
 • Controleer of  je moet betalen om te bellen.
 • Check of ze misschien enkel te bereiken zijn  

vanaf bepaalde netwerken.  
 • Kies het contact waar jij je het beste bij voelt.  

Tips om veilig online te communiceren
Mensen kunnen gedeelde informatie of foto’s misbruiken om je in 
een slecht daglicht te stellen. Als je de persoon met wie je commu-
niceert niet kan zien, moet je ervoor zorgen dat je zeker weet dat hij/
zij écht de persoon is wie hij/zij beweert te zijn.   

 � Bescherm je privacy. Plaats je persoonlijke informatie zoals 
naam, (e-mail) adres of gsm-nummer nooit op je profiel of op 
een website en geef deze info ook nooit vrij tijdens het chatten. 
Overweeg grondig welke foto’s je deelt met anderen. 

 � Bescherm ook de privacy van je vrienden en maak nooit hun 
persoonlijke informatie of foto’s openbaar zonder hun toestemming. 

 � Chat niet met mensen die je niet kent. Doe je dit toch, wees 
dan voorzichtig. Spreek nooit met iemand af die je enkel 
‘online’ kent. 

 � Als er iets fout loopt en je wordt online gepest, bewaar dan de 
gesprekken als bewijs. 

 � Doe nooit iets voor de webcam waar je later spijt van kan 
hebben. Een partner op de webcam kan een foto nemen door 
gewoon de knop ‘scherm afdrukken’ aan te klikken en die foto 
later tegen je gebruiken. 

Tips
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Praten over geweld is niet ‘klikken’ of ‘verraden’.

Als er iets ergs gebeurt, blijf dan niet alleen met je probleem zitten.
Spreek erover met een volwassene die je vertrouwt zodat die je kan helpen. 

Problemen, twijfels of angst?  Zoek dadelijk hulp, zeker wanneer je je  beschaamd of onzeker voelt.

Hou vol: als de ene deur sluit, open dan een andere.
Geef nooit op! Als de persoon of de organisatie waar je contact mee opneemt niet gepast reageert op jouw gewelddadige situatie,  

contacteer dan een andere persoon of een andere instelling.  Weet dat kinderen recht hebben op bescherming tegen geweld.

Accepteer geen geweld.  
Heb je problemen, zoek hulp. 

Help zelf ook iemand die problemen heeft of zoek samen de weg naar hulp.



14

Een veiligheidsplan is altijd handig:

1. Welke rechten heb ik?

2. Er gebeurt iets waarbij ik negatieve gevoelens heb. Hoe moet ik ermee omgaan? 

3. Hoe moet ik reageren als het nog eens gebeurt? 

4. Bij wie vind ik goede raad en gepaste hulp? Personen, specialisten, op school  
 of bij een dienst? Op welke soort hulp kan ik rekenen?

5. Wat zijn de moeilijkheden als ik hulp zoek en hoe los ik dit op? 

Er zijn veel diensten en personen die je mag bellen of contacteren of  
websites waar je informatie kan vinden. Je vindt ze hier verder in de  
bijlagen, ook voor jouw land!  



BIJLAGE  
Diensten die luisteren,  

informatie geven en hulp bieden
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   België (Vlaanderen)

Bij vragen over geweld kan je het specifieke nummer 1712 bellen, 
elke werkdag van 9.00 u. tot 17.00 u (gratis). Je kan 24/24 u mailen 
via https://1712.be/

Er zijn “Vertrouwenscentra” voor kinderen die door hun familie 
of buitenstaanders worden misbruikt. Specialisten, artsen en 
maatschappelijke werkers werken in teamverband om de kinderen 
en hun familie te helpen. Je vindt bruikbare informatie voor jongeren 
op http://www.kindermishandeling.be/startsite/3-www.html  en kan 
er het nummer van je regio te vinden.

De kinder- en jongerentelefoonlijn van ‘Awel’ biedt gratis hulp via het 
nummer 102. De volwassenen aan de andere kant van de telefoon 
luisteren en geven advies. Bel het nummer 102, elke dat tussen 16 
en 22 u. behalve op zon- en feestdagen. 

Awel of de website www.awel.be geeft jongeren heel veel informatie 
en tips.  Je leest er ook ervaringen van andere jongeren.

Er is een ombudspersoon voor alle kinderen in België zowel voor 
de Vlaamse Gemeenschap als voor de Franse Gemeenschap. 
Ze luisteren naar de klachten, betrekken hulpinstanties erbij en 
publiceren adviezen en artikels in verschillende kranten zodat 
ze invloed kunnen uitoefenen op het parlement en op de gehele 
maatschappelijke visie. Je kan altijd een vraag stellen via email door 
je bericht te zenden via klachtenlijn@kinderrechten.be  

TEJO, www.tejo.be, is een initiatief in Antwerpen dat op vrijwillige 
basis eerstelijns ambulante begeleiding biedt aan kinderen die 
psychologische ondersteuning nodig hebben.  

Je kan TEJO bereiken via het telefoonnummer 03 283 83 80. 

Je kan advies krijgen bij een JAC of jongeren advies centrum in je 
buurt; je kan het adres of telefoonnummer van een centrum in je 
buurt vinden via www.jac.be.

Je kan een vertrouwensleerkracht aanspreken op je school  of 
je richten tot het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) dat 
verbonden is aan je school. 

Nuttige websites:

www.jongerenwelzijn.be 
www.vlaanderen.be/jeugdhul 
www.steunpunt.be 
www.kindermishandeling.be 
www.caw.be 
www.tejo.be 
www.sensoa.be 
www.tele-onthaal.be 
www.awel.be 
www.vertrouwenscentrum.be 

www.co3.be 
www.osbj.be 
www.4wvg.vlaanderen.1712.be 
www.woonverbodpedofielen.be  
www.slachtoffer-hulp.be 
www.kinderrechtencoalitie.be 
www.kinderrechten.be 
www.ocmw.be 
www.yarvlaanderen.be 
www.gelijkekansen.be

www.agentschapjongerenwelzijn.be 
www.vlaanderen.be/rechtspostie 
www.kinderrechtencommissariaat.be
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   Italië

De politie en gerechtelijke instanties:

Via het gratis telefoonnummer ‘114 Emergency of Minors/
Minderjarigen in nood’ kan je noodgevallen en gevaarlijke situaties 
waar kinderen bij betrokken zijn melden. 

‘Telefono Azzurro’ (Blauwe telefoonlijn) is een nationale ngo en 
is dag en nacht bereikbaar. Een deskundig persoon ontvangt 
de oproep, geeft psychologische ondersteuning en alarmeert 
onmiddellijk de bevoegde diensten en lokale instellingen. ‘Telefono 
Azzurro’ heeft nog een tweede telefoonnummer: 199151515. 

MOIGE: Movimento Italiano Genitori (Vereniging van Italiaanse 
ouders): 800933377

Om  pestgedrag te melden en assistentie te verkrijgen:  
www.smontailbullo.it en een telefoonnummer 800669696 (van 
maandag tot vrijdag: 10:00 u. – 13:00 u. en 14:00 u.– 19:00 u.). 
Een deskundig team geeft advies over hoe het probleem aan te 
pakken.

Je kan ook mailen naar bullismo@istruzione.it

Op meerdere websites vind je  advies om cyberpesten te 
voorkomen (zowel voor kinderen als voor ouders): 

www.informagiovani-italia.com

www.citta-invisibile.it (psychologische benadering over de 
bescherming van minderjarigen om veilig op het web te kunnen 
surfen) 

In geval van kinderporno kan je via het web een melding maken: 

Polizia di Stato (State Police) www.denunceviaweb.poliziadistato.it 

HOT114 (site die samenwerkt met de politie): www.hot114.it 

Er staan templates op te site die je kan invullen om het probleem te 
melden. 

Discriminatie kan je melden bij het contactcentrum van UNAR, 
het Nationaal Bureau tegen Rassendiscriminatie, via www.unar.
it of via het telefoonnummer 800901010. Het contactcentrum 
voorziet steeds in een specifieke procedure die wordt opgestart. 
De zaak wordt afgesloten als het gelijkheidsprincipe is hersteld,  na 
compensatie of via de uitschakeling van de discriminatie.
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   Roemenië

Geweld moet steeds gemeld worden aan: 

Het departement voor maatschappelijk werk en kinderbescherming 
(Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului), 
aanwezig in elk district.

Het noodnummer 112.

De politie is ook bereikbaar op het nummer 112.  

Hulplijn voor kinderen: 116.111 om advies te vragen en geweld 
te melden. Het is een gratis verkort nummer dat enkel gebeld kan 
worden via een Telekom netwerk, tussen 8.00 u. – 12.00 u. 

Internet veiligheid

Voor advies: Internet hulplijnen (tussen 10.00 u. en 17.00 u.):  
+4 0744 300 476 of +4 0762 639 300 of +4 0722 753 744 
(normaal tarief); +4031.80.80.000 (gratis indien gebeld van Digi Tel 
en Digi mobil); E-mail: helpline@sigur.info; YM: helpline_sigurinfo; 
Skype: helpline.sigur.info

Voor melding: Tel: +4 021 3103 116; Fax: +4 021 3127 116;  
E-mail: raportare@safernet.ro

Sommige ngo’s zijn actief op het gebied van geweld: Save the 
Children (elke soort geweld), FOCUS (internet veiligheid); SensiBlue 
Foundation, APFR, ARTEMIS (huiselijk geweld)

Wie vindt dat hij/zij gediscrimineerd werd kan een klacht indienen 
bij de Nationale Raad ter Bestrijding van Discriminatie: 

E-mail: support@cncd.org.ro; Telefoon: +4 021 3126 578;  
+4 021 3126 579; Fax: +4 021 3126 585

Adres: Piata Walter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 
Boekarest

(Het hoofdkantoor van de Raad is in  Boekarest en er werden twee 
regionale kantoren geopend in Targu Mures en in Buzau)

Een ngo die actief is op het domein van geweld en rechten van 
kinderen met een beperking is het Europese Centrum voor de 
rechten van kinderen met een beperking (Centrul European pentru 
Drepturile Copiilor cu Dizabilități): www.cedcd.ro/contact;  
E-mail: office@cedcd.ro

Een andere ngo op het domein van mensenrechten: CRJ, 
APADOR-CH, Accept (voor kwesties met betrekking tot LGBT: 
lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenderisten).
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   Spanje

Openbare diensten en hulplijnen

Er zijn regionaal verschillende werkwijzen voor gezondheid, opvoed-
ing, maatschappelijke diensten en politie maar ze hebben allemaal 
de opdracht je te beschermen tegen geweld. 

Politie noodnummer: 112 en 091 

www.policia.es

Internet veiligheid

De Rijkspolitie heeft een speciale afdeling die strijdt tegen kinder-
porno: www.gdt.guardiacivil.es   

Een andere speciale politie-eenheid bestrijdt seksuele uitbuiting op 
het internet en kinderporno:  
denuncias.pornografía.infantil@policia.es

Centrum voor internetveiligheid www.centrointernetsegura.es

Diensten die je kunnen helpen als je advies wil of geweld wil aan-
geven:

Voor elke vorm van mishandeling:  
Fundacion Anar, 900202010 (anoniem en gratis, 24 u)

Hulplijn bij pornografie, cyberpesten, racisme enz. tel 
+34917400019; E-mail: contacto@protegeles.com;  
www.protegeles.com/lineas_de_ayuda.asp

Discriminatie

Openbare Federatie voor lesbiennes, homo’s, transseksuelen en 
biseksuelen: www.felgtb.org/consultas-y-denuncias

Discriminatie op basis van nationaliteit: SOS Racismo, aanwezig in 
bijna elke stad, www.sosracismomadrid.es/web/sos-racismo-en-
espana
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   Verenigd Koninkrijk

In alle scholen is er een verantwoordelijke voor kinderbescherming, 
die als eerste gecontacteerd kan worden.  Organisaties uit de 
gezondheidssector werken samen met verplegers en dokters 
gespecialiseerd in kinderbescherming.  

Wie bezorgd is om het welzijn van een kind kan contact opnemen 
met: 

•	 het team kinderbescherming van de plaatselijke instanties -  
steeds bereikbaar  

•	 de NSPCC (Nationale Vereniging voor de Preventie van 
Kindermishandeling): tel: 808 800 5000,  
e-mail: help@nspcc.org.uk of sms 88858

•	 in noodgevallen, de politie: tel 999 en 112

Doorverwijzingen naar de NSPCC en naar de politie worden 
doorgegeven aan de teams voor kinderbescherming van de 
plaatselijke autoriteiten. 

 
ChildLine is een privé en vertrouwelijke hulplijn voor kinderen 
en jongeren tot 19 jaar.  Jongeren kunnen een ChildLine 
vertrouwenspersoon contacteren over om het even wat, voor grote 
of kleine problemen. De oproepen zijn gratis met de optie 1-2-1, je 
kan online chatten of een e-mail sturen.   
http://www.childline.org.uk

Young Scot is een website speciaal voor jongeren om hun rechten 
te leren kennen en te begrijpen op het vlak van pesten, ook per sms 
en veiligheid op het internet. Het staat vol met zaken die jongeren 
willen en moeten kennen.   
https://www.youngscot.org/info/your-rights-the-law

Get Connected is de gratis, vertrouwelijke hulplijn voor jongeren 
onder de 25 jaar die hulp nodig hebben en niet direct weten tot 
wie ze zich kunnen wenden. Jongeren kunnen gratis contact 
opnemen via telefoon, sms, e-mail, webchat. Deze website wordt 
ondersteund door een bekende telefoonoperator. Er bestaat ook 
een  GRATIS Get Connected App voor iOS - iPhone/iPad - of 
android. Het gaat vooral om pesten, intimidatie, geslachts- en 
seksuele identiteit. http://www.getconnected.org.uk/get_help

Disability UK is hét contactpunt voor kinderen met een beperking en 
biedt extra advies of hulp. De wetgever richt zich tot en beschermt 
alle kinderen. http://www.disabilityrights uk.org/how-we-can-help
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Brook is een organisatie die vertrouwelijke informatie geeft aan 
jongeren tot 25 jaar, persoonlijk, via de telefoon, via sms of 
e-mail: ‘Je hebt recht op alle informatie die je nodig hebt zodat je 
geïnformeerde keuzes kan maken over wat op jou van toepassing 
is. Je moet ook weten wanneer de wet je deze keuzes zal laten 
maken, bijv. op welke leeftijd mag je bepaalde dingen doen en 
bepaalde dingen niet, wat gebeurt er als je ze toch doet, waar 
kan je hulp vinden en waar kan je klacht indienen als je niet op 
een correcte manier behandeld wordt.’). De site geeft allerlei 
informatie over seksuele gezondheid, seks, relaties, je rechten, 
geheimhouding, discriminatie. http://www.brook.org.uk 

Stonewall is een professionele ’lobbying’ groep die zich inzet voor 
gelijkheid van homo’s, lesbiennes en biseksuelen via een politieke- 
en praktijkgerichte aanpak. Hun website geeft informatie op allerlei 
vlakken zoals haatmisdrijven, het zich’ outen’, pesten en intimidatie 
op school. http://www.stonewall.org.uk
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Sommige jongeren weten niet dat ze rechten hebben.

 En dat ze als jongeren speciale rechten hebben is veel  
 jongeren onbekend.

  Ken je rechten. Dat maakt je sterk. 

   Ken ook de wet. Dat maakt je nog sterker!

Dit werkboekje kan je hierbij helpen!


