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Cyberhaat 0 Leeringen en leerkrachten debatteren met senatoren over haatboodschappen op het web

“Iedereen heeft het recht om op
et zijn mening
me
te uiten”
interne
internet
Vorig jaar kreeg het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen
en Racismebestrijding
(CGKR) 530 klachten over
Cyberhate. Dit jaar zijn
er al 380 meldingen over
haatboodschappen op het
internet. Twee middelbare
scholen trokken gisteren naar
de Senaat om te debatteren
over het probleem.
0 Cyberhate is het uiten van haat-

boodschappen op het internet. Het
probleem wordt steeds groter. In
2006 waren er iets meer dan 100
meldingen, in 2008 waren het
er 430 en in 2009 liefst 530.
Dit jaar staat de teller voorlopig op 380. “Iedereen
heeft het recht om zijn mening te uiten, ook op het internet. Maar het wordt een
probleem als een persoon
andere mensen aanzet tot
haat, geweld of discriminatie”, zegt François Deleu, die
voor het CGKR alle klachten
over cyberhate behandelt.
“Een tekening van een Europese
hand die een islamitische hand met
daarin een bom schudt, kan even
goed als grap zijn bedoeld. Maar
iemand die op een website schrijft
dat alle Marokkanen vermoord
moeten worden, heeft misschien
wel slechte intenties. Als iemand
bij ons een klacht indient over zo’n
uitspraak proberen we altijd eerst
met de auteur te praten en hem ervan te overtuigen om de tekst van
het internet te halen. Maar dikwijls
is de auteur onbekend en kunnen
we er dus weinig aan doen.”
Tegenacties
“We ondernemen wel tegenacties. Als we een kettingmail krijgen
waarin haatboodschappen staan,
maken wij een nieuwe kettingmail
met een sociale en juridische analyse van wat in die oorspronkelijke
kettingmail staat”, zegt Deleu.
Enkele leerlingen van het vijfde
middelbaar van het Atheneum
Klein-Brabant uit Bornem en het
Gemeentelijk Technisch Instituut
Sint-Jozef uit Kalmthout woonden

François Deleu (CGKR):
“Als de auteur van cyberhaat onbekend is, kunnen
we weinig doen.”

Mario Van Dam,
leerkracht:
“We mogen niet direct
mensen met een andere
mening veroordelen.”

De leerlingen van het Atheneum Klein-Brabant uit Bornem en het GTI Sint-Jozef uit Kalmthout luisteren
geboeid naar een uiteenzetting over cyberhaat. FOTO’S JORIS HERREGODS

gisteren het debat met het CGKR en
enkele senatoren bij.
Adolf Hitler
“Stel dat iemand op het internet
schrijft dat Adolf Hitler beter zou terugkomen om alle Joden te vergassen. Dan is dat geen slechte zaak,

want dan weten we tenminste dat
er mensen zijn die daar zo over denken. Daardoor kan ik in mijn lessen
talrijke tegenargumenten geven en
bewijzen dat die stelling onterecht
is”, zegt Mario Van Dam (27), leerkracht herinneringseducatie in het
Atheneum Klein-Brabant. “Het zou

dus een slecht idee zijn om dergelijke uitspraken op het internet te verbieden. We moeten ook opletten om
mensen die de algemeen aanvaarde
opinie niet volgen meteen te veroordelen. Het grote nadeel aan het internet is wel dat er snel groepen kunnen
worden gevormd. Op Facebook kun

je bijvoorbeeld lid worden van een
groep die ergens voor is en van een
andere groep die daartegen is. Dat
kan een voedingsbodem zijn voor
haat”, besluit Mario.
CHRISTOF WILLOCX

Tim (16):
“Straf als het de spuigaten uitloopt”

Jasmin (16):
“Belangrijk onderscheid te maken”

Tim Baetens studeert aan
het GTI Sint-Jozef in Kalmthout.
“Laatst typte ik het woord
‘Marokkanen’ in op internet en kreeg enkele websites met racistische uitlatingen te zien.
Ik heb dan altijd de reflex
om zulke pagina’s te sluiten omdat er toch maar onzin
op staat. Maar ik vind wel dat ie-

M M Jasmin De Donder studeert

MM

dereen het recht heeft om op
het internet zijn mening te uiten. Als veel mensen dat
kwetsend vinden, zou het
Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en Racismebestrijding wel met de
eigenaars van die website moeten praten. Pas als het
echt heel erg wordt, vind ik een
bestraffing terecht.” CWIL

aan het Koninklijk Atheneum
Klein-Brabant in Bornem:
“Ik had weleens van cyberhate gehoord, maar
ik ben er zelf nog niet zoveel mee in contact gekomen. In de lessen zedenleer bespreken we wel YouTubefilmpjes die aanzetten tot
haat. Ik vind dat iemand niet

mag worden vervolgd als hij
thuis tegen zijn papa zegt dat
alle Marokkanen dood
moeten. Maar als diezelfde persoon dat op
de markt staat te roepen, vind ik wel dat hij
aanzet tot haat en dat hij
dus moet worden gestraft.
Het is belangrijk om dat onderscheid te maken.” CWIL

