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Pesten Al dertig jaar lang wordt aan slachtoffers geleerd om zich weerbaarder op te stellen tegenover daders. Of het nu gaat om
partnergeweld, verkrachting of 'gewone' pesterijen, slachtoffers moeten zich beter leren te weren. Maar wanneer gaan we als
maatschappij leren dat de sleutel ligt bij daders, pesters, verkrachters, en ...

Pesten

Al dertig jaar lang wordt aan slachtoffers geleerd om zich weerbaarder op te stellen tegenover daders. Of het nu gaat om
partnergeweld, verkrachting of 'gewone' pesterijen, slachtoffers moeten zich beter leren te weren. Maar wanneer gaan we als
maatschappij leren dat de sleutel ligt bij daders, pesters, verkrachters, en dat zij moeten worden geholpen? Wie ooit gepest, verkracht
of vernederd werd, weet het dit: de andere partij wordt altijd beschermd, door iemand of door een systeem. Al was het maar uit angst
van de toeschouwer om zelf het volgende slachtoffer te worden.

Wat blijkt? Als je stopt met je als slachtoffer te schamen, maar integendeel deze status begint op te eisen, loopt de pester of dader
huilend weg! Niets zo louterend als daders confronteren met hun eigen gedrag. Zelfs werkgevers - en ja, ook (of misschien vooral ?) in
de zorgsector - blijken zich plots te schamen voor hun gebrek aan steun aan de gepeste persoon, hun gebrek aan 'dagelijkse' ethiek.

Dus stop met je te schamen als slachtoffer. Er is maar één partij die zich moet schamen. Wie het schoentje past, trekke het aan. Alleen
jammer dat we met zijn allen zo graag onze ogen sluiten voor deze toch wel harde realiteit.

Slachtoffers aller lande, verenig u, breng uw verhaal. Toeschouwers uit diezelfde landen: stop met de ogen te sluiten, help wie
geholpen moet worden en help zeker daders niet om hun schijn van almacht op te houden, want ooit valt deze steen op uw eigen
hoofd!

Lieve Henckens, Gent

Samenzwering

Complottheorieën over 9/11 vindt men op het internet bij de vleet. Geen van hen wordt door de wetenschappelijke gemeenschap echt
ernstig genomen. Behalve, zo meent Jeroen Olyslaegers (DM 6/9), in het geval van WTC 7, de derde toren die op 11 september 2001
instortte. Een documentaire van een groep genaamd 'Architects and Engineers for 9-11 Truth' trekt het officiële onderzoek naar de
instorting van de WTC-torens in twijfel en dringt bij de Amerikaanse overheid aan op nieuw onderzoek.

Jeroen Olyslaegers besluit dat de wetenschappelijke experts ter zake geloof hechten aan de theorie van gecontroleerde afbraak
(met explosieven). Niets is echter minder waar. Slechts een handvol wetenschappers verwerpt de officiële versie van de feiten.
Experts verwijzen naar de opgelopen structurele schade van WTC 7 door de instorting van de noordelijke toren en de daaropvolgende
branden, die zeven uur ongehinderd voortwoedden. Dat was veel ernstiger dan wat complotdenkers 'glasschade' en een uitslaande
brand noemen, dikwijls met misleidende foto's.

Hoewel WTC 7 een voetbalveld verwijderd was van de Twin Towers waren die torens wel drie tot vier voetbalvelden hoog. Vallende
brokstukken troffen meer dan tien omliggende gebouwen, waaronder WTC 7. Ten gevolge van de hevige hitte, in combinatie met het
reeds verzwakte stalen gebinte, lieten cruciale verbindingen het afweten. Uiteindelijk bezweek het gebouw onder het gewicht van de
bovenliggende verdiepingen.

Cliff Beeckman is filosoof en redactielid bij SKEPP; Maarten Boudry is wetenschapsfilosoof
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