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Mevrouw, Mijnheer

Onder de aandacht van de toekomstige regering.

Checopa is een vsw opgericht in 2015 met de missie om mensen die het slachtoffer zijn
van sektarische invloed of onder de invloed van een goeroe, hoe het ook mag zijn, te
begeleiden. We helpen ook slachtoffers van narcistische perverse manipulatoren.
België en Europa hebben een wreed gebrek van een duidelijke definitie op wat een
gevaarlijke sekte is, schadelijk voor het individu en de samenleving. Waardoor veel
organisaties kunnen zijn naam vestigen en de meest kwetsbare kunnen indoctrineren.
Zonder een duidelijk, vastgesteld positie door de wet of door voorschrift, kan het justitie
niet invloed hebben, zijn rol van bescherming en bestraffing voor feiten van invloed of
manipulatie niet uitvoeren.
Veel mensen lijden onder dit rechtsvacuüm, zoals kinderen die in deze zorgelijk
omgeving zijn geboren, van wie sommigen het slachtoffer zijn van seksuele roofdieren
die worden beschermd door een te lakse en slecht gecontroleerde godsdienstvrijheid.
André Frédéric, ondervoorzitter van de Kamer, Belgisch antisekt, heeft een
parlementaire groep opgericht voor het probleem van seksueel misbruik van kinderen
bij sektarische afwijkingen.
Om onze missie te volbrengen hebben we beslissingsbevoegdheid nodig om te focus op
de volgende punten :
- Bepaal de criteria voor de gevaarlijkheid van een sektarische beweging.
- Leg wettelijk vast wat godsdienstvrijheid is en wat het niet is.
- Dat elk slachtoffer als zodanig kan worden gehoord en herkend en dat iedereen
kan hulp kregen om uit de greep te komen.
- Dat er een schoolpreventieprogramma wordt opgezet in scholen door het
ontwikkelen van kritisch denken in het licht van gevaarlijke sekten.
Daarom vragen wij u om in uw toekomstige programma de ontwikkeling van een
werkgroep op te nemen die zich hiervoor zal inzetten.

Door ons op nationaal en Europees niveau te positioneren, zullen we vrijheid van
meningsuiting en een garantie van welzijn voor iedereen zonder religieuze invloed of
manipulatie mogelijk maken.
Wij werken graag samen met uw afdelingen om onze ervaring op dit gebied in te
brengen.
Mijn vrouw en ik hebben in een van de grootste internationaal bekende apocalyptische
bewegingen geleefd, de Watchtower, algemeen bekend als Jehovah's Getuigen, en we
bekenden zeer goed de indoctrinatiemechanismen die deze organisatie gebruikt zoals
andere religieuze bewegingen.
We hebben duizenden slachtoffers over de hele wereld geholpen om eruit te komen en
weer op te bouwen en het is nog niet gedaan.
We zijn ons bewust van de omvang van de taak en de juistheid van de woorden die
moeten worden vastgesteld om precies te definiëren wat een schadelijke sektarische
drift is, maar de inzet is echt de moeite waard voor de toekomst van onze samenleving,
die te zeer blootgesteld is aan kwaadwillige bedoelingen.
Wij hopen van harte dat dit verzoek zal worden gehoord en een plaats zal vinden in uw
toekomstige programma.
Tevreden wij samenwerken met uw diensten en in afwachting van een gunstig positie
over ons verzoek, Mevrouw, Meneer, geloof alstublieft in onze meest respectvolle
groeten.

Dat die godsdienstvrijheid gebruiken door deze bewegingen blijven niet langer een alibi
om de individuele vrijheden en het welzijn van elk levend wezen te schenden.
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