Help ons iets te doen aan deze
vreselijke aspecten van het
Wachttorenbeleid:


Het met de nek aankijken van ex-gelovigen
(zelfs hun eigen kinderen als die worden ‘uitgesloten’!)



De verkeerde aanpak van kindermisbruik
(wordt behandeld als ‘zonde’ en niet als ‘misdaad’, dus géén
aangifte bij de politie!)

De verkeerde aanpak van huiselijk geweld
 Stigmatisering van hoger onderwijs
 Verbod op bepaalde bloedbehandelingen


Dit onmenselijk beleid dat minstens tot zware
depressies leidt en vaak resulteert in zelfmoord
moet openbaar bekend worden gemaakt. Hoe
kunnen we er anders zelfs maar aan denken om
dit te stoppen?
Bezoek ons aub op

www.aawa.co
Hartelijk dank
voor uw steun!

NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN AUB!

Waarschuwing
aan het publiek!
Jehovah’s Getuigen
En

Misbruik van Kinderen
Advocates for Awareness of
Watchtower Abuses

'Pleiters voor Bewustwording
van de Wantoestanden in de
Wachttorenorganisatie'

Jazeker! Dit wordt beklemtoond door het oordeel van een rechtbank
in Californië die het Wachttorengenootschap in juni 2012 juridisch
aansprakelijk stelde voor het misbruik van Candace Conti door een
lid van de gemeenschap medio jaren '90. Ze was op dat moment
pas negen jaar oud. Het Wachttorengenootschap werd veroordeeld
tot het betalen van vele miljoen dollar schadevergoeding. Het
verhaal van Candace onderstreept hoe schadelijk het
pedofiliebeleid van het Wachttorengenootschap wel kan zijn. Ook in
België en de andere landen van de EU is dit niet anders.

Wat is er dan zo schadelijk aan
hun pedofiliebeleid?
De leiders van de Jehovah's Getuigen, het Wachttorengenootschap,
zijn de mening toegedaan dat iets pas echt is gebeurd als er twee
ooggetuigen zijn. De Wachttoren gelooft dat deze "twee getuigen"regel moet worden toegepast op alle daden van wangedrag, zelfs bij
seksueel misbruik van een kind. Er is natuurlijk vrijwel nooit een
tweede ooggetuige in de buurt als een kind gemolesteerd wordt.
De officiële handleiding voor Getuigen-ouderlingen* stelt op blz. 72:
‘als de beschuldigde de beschuldiging van slechts één getuige blijft
ontkennen en de overtreding niet werd bewezen, zullen de
ouderlingen de zaken in Jehovah's (lees ’Gods’) handen laten’.
Richtlijnen voor ouderlingen bepalen ook dat zij het Bijkantoor van
het Wachttorengenootschap op de hoogte moeten brengen van
beschuldigingen van misbruik in plaats van aangifte te doen bij de
politie. Alleen hun Bijkantoor in Kraainem beslist of de ouderlingen
de beschuldigingen zullen melden bij de autoriteiten, of andere
ouders zullen waarschuwen. Een dergelijk nalatig beleid creëert
voor verstokte pedofielen voldoende achterpoortjes om kinderen
ongehinderd te belagen en te misbruiken.
* Vtnt: Let op! Enkel lokale ouderlingen hebben deze publicatie. De Getuige die bij u aan de deur
komt heeft meestal geen weet van het bestaan van dit boek. Getuigen hebben ook een eigen definitie
van wat liegen is en zullen niet aarzelen het bestaan van dit boek en de regels ivm pedofilie te
ontkennen.
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Misbruik van kinderen
bij Jehovah’s Getuigen?

Wat heeft dit met jou te maken?
Ben je een Getuige van Jehovah of heb je vrienden of familie die
Getuigen zijn, dan kan dit betekenen dat je mogelijks kinderen hebt
(of kent) die op Getuigenvergaderingen regelmatig in contact komen
met pedofielen. Zelfs al ben je geen Getuige, doch enkel een
bezorgd lid in de samenleving, er bestaat absoluut geen manier om
zeker te weten dat de Getuige die op zaterdagochtend bij je aanklopt
een kinder-verkrachter is of niet. Elke Getuige, ongeacht zijn
'zonden', wordt ertoe aangespoord om van deur tot deur te gaan
prediken. Zoals reeds werd uiteengezet, is het voor een Getuige
perfect mogelijk om een kind te misbruiken, dit te ontkennen, en door
te gaan alsof er niets is gebeurd.

Wat doet AAWA hieraan?
In mei 2013 startte AAWA een sensibiliseringscampagne om het
grote publiek bewust te maken van deze kwestie. De campagne
bevat twee video's die beide te vinden zijn op onze website. Hierin
worden niet alleen de verkeerde aanpak van beschuldigingen van
kindermisbruik belicht, maar ook het psychisch misbruik waaraan
Getuigen-kinderen routinematig worden blootgesteld als onderdeel
van de indoctrinatie. Het is onze intentie om ook de media te
betrekken bij het openbaren van deze schokkende, maar weinig
bekende kwestie.

Hoe kan jij helpen?
Je kan onze website bezoeken - www.aawa.co - onze video's
bekijken, en deze delen met vrienden en familie. Hierdoor help je
deze waarschuwing verspreiden. AAWA wil al degenen bedanken die
ons werk ondersteunen door giften, of, en vooral, ons helpen als één
van onze meer dan 300 vrijwilligers. Welke manier je ook maar kiest
om ons te helpen, wij waarderen deze steun!

