De dag van het tweede symposium nadert nu snel
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Doorgaand geweld
Het symposium over doorgaand geweld is aanstaande. Het is een van de meer frustrerende
ervaringen van hulpverleners, wanneer je erachter komt, dat er nog steeds (seksueel) geweld
uitgeoefend wordt op je cliënt. Dat was voor het beraad ook een belangrijke reden dit thema aan
te snijden. Het is niet een nieuw fenomeen overigens. Toen de problematiek van de incest in de
80-er jaren zichtbaar werd, was ook al snel duidelijk, dat dit geweld niet zomaar stopte, zelfs
niet als er sprake was geweest van veroordeling en straf. Ook liepen hulpverleners tegen
kluwens van geweld aan, waarbij alle generaties van een familie betrokken waren. Het is maar
een kleine stap naar een verdergaande criminalisering en organisatievorm, waarbij alles erop
gericht is om stelselmatig macht uit te oefenen over weerlozen en flink geld te verdienen aan
kinderporno en kinderprostitutie. Ik hoop dat het komende symposium een platform kan bieden
aan ieder die hier mee in aanraking is gekomen. Van elkaar valt veel te leren – en dat helpt
enorm!
Anne de Vries
Voorzitter Stichting Alternatief Beraad.

Europol: 241 misbruikte kinderen
opgespoord
Internationale politiediensten hebben de afgelopen vijf jaar
241 kinderen geïdentificeerd die werden misbruikt. Volgens
politieorganisatie Europol zijn dankzij internationale
samenwerking ook 94 verdachten aangehouden en vervolgd.
De resultaten zijn geboekt dankzij speciale bijeenkomsten van
rechercheurs over kindermisbruik, waarbij ze informatie
uitwisselen en vergelijken. De afgelopen twee weken kwamen
opnieuw rechercheurs uit Europa en andere werelddelen bij elkaar op het kantoor van Europol
in Den Haag. Tijdens deze jaarlijkse actie proberen ze slachtoffers te identificeren en hen zo
snel mogelijk uit de handen van kinderpornoproducenten te krijgen..

Link naar NOS

Nog drie weken naar symposium: "therapeutische
mogelijkheden bij doorgaand misbruik"
Accreditatie symposium voor het FGzPt, het NIP en stichting SKB is goedgekeurd!
Met 6 punten.
Bij aanvang van therapie bij georganiseerd misbruik is er soms nog sprake van doorgaand
geweld. Dat er binnen de (veelal dissociatieve) persoonlijkheidsstructuur van de cliënten nog
delen zijn die gevangen zitten in de manipulaties van destructieve groepen. We hebben het
hierbij over slachtoffers van geritualiseerd geweld, mensenhandel, kinderprostitutie en
bijvoorbeeld “loverboyproblematiek”.
Christel Kraaij is bereid gevonden opnieuw een lezing te verzorgen met het onderzoeken van
therapeutische mogelijkheden, ook als er sprake is van nog doorgaand misbruik. Haar lezing
gaat over de dilemma’s die je kunt tegenkomen als je met cliënten werkt met vergelijkbare
verhalen en daarop gebaseerd een aantal do’s and dont’s. Ook is er ruimte voor discussie, want
met dit onderwerp zijn er vele kanten aan de zaak.
Marian Tankink, houdt een lezing over inconsistente verklaringen en keuzevrijheid bij
slachtoffers van seksuele uitbuiting
Marian Tankink (PhD), voormalig sociaal psychiatrisch verpleegkundige, is medisch
antropoloog en haar onderzoeksgebied richt zich op hoe vluchtelingen en mensen in
conflictgebieden omgaan met (seksueel) geweld.
Ze is tevens commissielid van de pilot ‘aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel’ van
het slachtofferfonds en hoofdredacteur van Intervention, Journal of Mental Health and
Psychosocial Support in Conflict Affected Areas.

Link naar symposium
Mijn lezing gaat over de dilemma’s die je kunt tegenkomen als
je met cliënten werkt met verhalen rond doorgaand misbruik
en daarop gebaseerd een aantal do’s and dont’s. Ook is er
ruimte voor discussie, want met dit onderwerp zijn er vele
kanten aan de zaak.
Christel Kraaij,
Klinisch psycholoog
TRTC Altrecht

Marian Tankink (PhD), voormalig sociaal psychiatrisch
verpleegkundige, is medisch antropoloog en haar
onderzoeksgebied richt zich op hoe vluchtelingen en mensen
in conflictgebieden omgaan met (seksueel) geweld.
Ze is tevens commissielid van de pilot ‘aannemelijkheid
slachtofferschap mensenhandel’ van het slachtofferfonds en
hoofdredacteur van Intervention, Journal of Mental Health and
Psychosocial Support in Conflict Affected Areas.

Accreditatie symposium voor het FGzPt, het NIP en stichting SKB is goedgekeurd!
Met 6 punten.

Een geweldige site van een overlevende van georganiseerd
misbruik, de wéreld aan hulp, uitleg, hoop, artikelen over
trauma en herstel, blogs (PODS), zowel voor overlevenden als
voor professionals. Heel sympathiek.

Direct naar de site Carolyn Spring

Als incest-an-sich al zoveel afweer en ontkenning kan oproepen, hoe moeilijk is het dan voor
overlevenden v geritualiseerd misbruik om naar buiten te komen met hun verhaal..'

Link naar de Volkskrant

Doorsturen naar belangstellenden
Mocht u op de hoogte zijn van collega's of mede lotgenoten die belangstelling voor deze
Nieuwsbrief hebben, stuurt u de nieuwsbrief gerust door. Onder aan de pagina staat een linkje
dat mensen zich dan zelf kunnen aanmelden (of afmelden).

Op zoek naar vrijwilligers / mantelzorgers / collega's
Op zoek naar therapeuten, vrijwilligers / mantelzorgers / collega's
De werkgroep van het Alternatief Beraad kan worden uitgebreid.
We zoeken professionele hulpverleners en therapeuten die via hun cliënten of op een andere
manier ervaring hebben met de gevolgen van geritualiseerd misbruik. We verwachten een
actieve inzet en bijdrage. We werken in een open, positieve, nuchtere en constructieve sfeer.
Zie ook: pagina vrijwilligers

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@alternatiefberaad.nl toe aan uw adresboek.

