( Libero – 30 april 2009 )

VOOR PEDOFIELEN WIL MEN CASTRATIE OF LEVENSLANG.
Rita Verdonk, een Nederlandse parlementariër, ook wel genoemd “de
ijzeren dame” heeft weer toegeslagen. “De enige oplossing om te
voorkomen dat pedofielen doorgaan met hun kwalijke praktijken is
castratie. Als alternatief, levenslang”, scheef de krant ‘Spits’.
“Ze mogen zelf kiezen wat ze willen. Laten we stoppen met die veel te
slappe straffen: na een paar maandjes in een psychiatrische kliniek keren
ze terug in de maatschappij waar ze direct opnieuw het ergste misdrijf
begaan dat er bestaat. Ze moeten niet geholpen worden. Ze moeten
gestraft worden op een strenge en definitieve manier”. Harde woorden,
die echter goed de woede weergeven van een land waar pedofilie veel
voorkomt.
De parlementariër Verdonk, 54 jaar, katholiek, en conservatief is minister
van immigratie geweest van 2003 tot 2006. En het is juist haar
onverzettelijkheid tegen de immigratie die haar de bijnaam van ijzeren
dame heeft bezorgd. In 2005 heeft ze een belangrijke wet doen
goedkeuren over de integratie van vreemdelingen en hun
verblijfsvergunning; en ze strijdt nog steeds voor de sluiting van de
grenzen. Sinds kort heeft ze een nieuwe partij opgericht “Trots op
Nederland” ( TON ). Zowel in Nederland als in België zijn er momenteel
talrijke verenigingen die zich verzetten tegen de verschillende websites
van actieve pedofielen. Een van deze sites publiceerde een tijd geleden
zelfs een foto met een walgelijk onderschrift van het prinsesje Amalia,
dochtertje van kroonprins Willem Alexander.
Tegen de beheerder van de site, de pedofiel
Marthijn Uittenbogard, 34 jaar, werd aangifte
gedaan door de prins en hij moest een boete
betalen van 50.000 euro en de foto van de
site halen. Maar de site zelf werd niet
verwijderd. “Een echt schandaal” verklaarde
Yvonne van Hertum, een vrouw die zeer
actief is in de strijd tegen pedofilie en die alle
adressen met naam en toenaam van de
Nederlandse pedofielen heeft gepubliceerd.
“De hoop blijft dat de regering dit voorstel
serieus neemt, zodat hen de wil vergaat om
nog misdadige handelingen te begaan tegen
onschuldige kleine slachtoffertjes, door ze
naar lichaam en geest diep en onherstelbaar
te beschadigen”.
( vertaling: Ton van Erven )
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