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Gids tegen geweld
Tips & tricks om het bezit en gebruik
van steekwapens onder jongeren te voorkomen
Onze kinderen verdienen een onbezonnen jeugd in een veilige stad. Sporten en flirten, huiswerk
en selfies, vriendjes en vriendinnetjes, bijbaantjes, gamen of spelen op straat. Dat zijn,
kortgezegd, zaken waar zij zich bezig mee moeten houden wanneer zij opgroeien. Messengeweld
hoort niet in dit rijtje thuis.
Gelukkig is de kans groot dat uw zoon of dochter nooit wordt blootgesteld aan messengeweld. De
meeste Rotterdamse jongeren gaan immers niet met een mes de straat op en beschikken over de
skills om conflicten zonder geweld op te lossen. Niettemin is onze stad de afgelopen jaren ontsierd
door diverse steekincidenten waarbij jongeren betrokken waren. In sommige gevallen zelfs met
dodelijke afloop. Dit moet stoppen en wel zo snel mogelijk.
Maar hoe kunnen wij als stad messengeweld onder jongeren uitbannen? Het antwoord op
deze vraag is veelzijdig. Er zijn tenslotte meerdere partijen en instanties die een bijdrage
kunnen leveren om dit probleem te tackelen. Denk aan scholen, leerkrachten, de gemeente,
jongerenwerkers, goede rolmodellen en natuurlijk de politie. Maar misschien de belangrijkste
bijdrage kan worden geleverd door de mensen die het dichtst bij deze jongeren staan. En dat zijn
de ouders. Jullie dus.
Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw kind niet met een mes de straat op gaat? En als hij of zij dit
toch doet, hoe kom je daar dan achter? Waar moet je op letten om zorgwekkende signalen te
herkennen? Hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar? En welke instanties kunnen jou helpen
wanneer je er zelf niet uitkomt? Deze gids geeft antwoord op deze en andere vragen en kan
jou helpen om ervoor te zorgen dat jouw kinderen geen slachtoffer en/of dader worden van
messengeweld. Zo werken wij samen aan een veilige stad voor onze kinderen.
Deze gids is een uitgave van Geweldig Rotterdam.
Wat is Geweldig Rotterdam?
Onder de paraplu Geweldig Rotterdam zetten we ons met zijn allen in op een stad zonder messen,
zonder geweld, een plek waar iedereen zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt.
De campagne van Geweldig Rotterdam is tweeledig; enerzijds willen we stakeholders, partners en
ouders informeren en enthousiasmeren om verantwoordelijkheid te nemen voor de campagne.
Dit doen we via de Geweldig Rotterdam website en sociale mediakanalen. Anderzijds willen we
jongeren bereiken om het bezit en gebruik van messen terug te dringen. Dat doen we binnen de
kaders van onze jongerencampagne, #shanksdown.
Shanksdown
Op shanksdown.nl vind je alle info omtrent de jongerencampagne, die zich voornamelijk zal laten
gelden op de onder jongeren populaire sociale mediakanalen als Instagram, YouTube en Tiktok.
De centrale boodschap van deze campagne is positief georiënteerd. We doen de Rotterdamse
jongeren een handreiking, door hen te laten zien dat ze belangrijk zijn voor de stad, hun familie,
vrienden én zichzelf. Jij hebt toch geen mes nodig? Nee, tuurlijk niet, maar Rotterdam heeft joú
wel nodig!
Houd ons in de gaten op shanksdown.nl of geweldigrotterdam.nl, ga naar onze Instagram
@shanks_down en @geweldigrotterdam #Rotterdamheeftjounodig
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1. Tijd voor een goed gesprek
Bewustwording van de gevaren omtrent het bezit en gebruik
van messen valt en staat bij goede gesprekken tussen ouders
en hun kinderen. Maar hoe voer je dit soort gesprekken?
Er zijn uiteraard vele manieren om dit onderwerp te
bespreken. Niettemin geven wij graag een paar vuistregels
mee die als handvatten kunnen dienen om dergelijke
gesprekken in goede banen te leiden.
Kies een goed moment en neem de tijd
Het is van groot belang om de juiste tijd en plek te kiezen om
je kind bewust te maken van de gevaren die zijn verbonden
aan het bezit of gebruik van messen. Zorg ervoor dat je kind
zich veilig voelt wanneer je dit met hem/haar bespreekt.
Neem de tijd voor het gesprek en luister naar zijn/haar
standpunten over deze kwestie. Creëer een sfeer waarin hij/
zij eerlijk kan zijn en verzeker je kind dat je hem/haar niet bij
voorbaat veroordeelt.
Luister naar wat je kind te zeggen heeft
Leg niet teveel druk op het gesprek en verwacht niet dat
je kind direct het achterste van zijn/haar tong laat zien.
Wanneer het gesprek op gang komt, wees dan geduldig en
reageer niet direct op alles wat hij/zij over dit onderwerp te
zeggen heeft. Het is van groot belang je kind het gevoel te
geven een volwaardig gesprekspartner te zijn.
Deel je zorgen
Een gesprek tussen ouder en kind is geen
eenrichtingsverkeer. Het is dan ook niet de bedoeling dat
ouders constant aan het woord zijn. Maar het is wel van
belang om je zorgen te delen. Vertel je kind dat je je zorgen
maakt over zijn/haar veiligheid en toekomst.
Blijf positief
Messengeweld onder jongeren is zorgwekkend, maar het
grootste deel van de Rotterdamse jongeren draagt geen
mes op zak. Ook dat mag gezegd worden. Wanneer je kind
bang voor iets of iemand is, verzeker hem/haar dan dat dit
opgelost kan worden zonder dat daar een mes aan te pas
hoeft te komen.
Lees je in
Jongeren hebben de neiging te denken dat ouders geen
flauw benul hebben waar ze het over hebben wanneer ze de
belevingswereld van hun kinderen proberen te doorgronden.
Daarom is het belangrijk je voor te bereiden op het gesprek.
Lees je in over de (juridische) consequenties van het gebruik
en bezit van wapens en achterhaal waarom jongeren
überhaupt met een wapen de straat op gaan. Zo bevat de
website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CVV) de wapens en jongeren toolbox, een pagina
die jou op weg kan helpen om meer over deze problematiek
te weten te komen.

Wat is laf?
Groepsdruk speelt een grote rol in de totstandkoming
van messengeweld onder jongeren. Veel jongeren vrezen
nu eenmaal te worden afgerekend door leeftijdsgenoten
wanneer zij conflicten uit de weg gaan. Het is belangrijk te
benadrukken dat het oordeel van leeftijdsgenoten er niet
toe doet. Leg uit dat het uit de weg gaan van confrontaties
of vechtpartijen niet laf is, maar veruit de verstandigste
oplossing, zeker wanneer iemand een mes trekt.
Bespreek de impact
Het bezit of gebruik van een mes heeft niet alleen gevolgen
voor de dader en mogelijke slachtoffers, maar ook voor de
mensen die het meest om hen geven. Maak je kind duidelijk
welke impact zijn/haar gedrag heeft op de mensen om hem/
haar heen. Met het bezit en gebruik van een mes raak je
niet alleen de persoon die tegenover je staat, maar ook de
mensen die achter je staan.
Bespreek je eigen ervaringen
Je zult niet de eerste vader of moeder zijn die van zijn/haar
kinderen te horen krijgt er niks van te begrijpen. Je bent
immers ‘oud’ en dus weet je niet wat er vandaag de dag
op school of straat speelt. Laat staan dat je iets weet over
messengeweld. In dit geval zou je kunnen verwijzen naar
gelijksoortige kwesties die jij in je jeugd hebt meegemaakt.
Je kunt ook refereren aan messengeweld gerelateerde
berichten die onlangs het nieuws hebben gehaald.
Draag alternatieven aan
Verdiep je in veilige, leuke activiteiten voor jongeren bij jou
in de buurt. Denk aan sportclub, een vereniging of wellicht
een hobby die aansluit bij de interesses van je kind. Draag
deze alternatieven aan en probeer hen waar mogelijk te
helpen zich op dergelijke activiteiten te richten.
Probeer iets anders
Bovenstaande tips zijn uiteraard vrijblijvend, het zijn
adviezen die kunnen helpen om een complex onderwerp
bespreekbaar te maken. Maar jij kent je kind het beste en jij
weet dan ook welke aanpak bij jouw kind het meeste effect
sorteert. Tot slot willen we je mee geven dit niet als een
vrijblijvend praatje aan te vliegen. Messengeweld onder
jongeren is een serieus probleem en het is dan ook van groot
belang om jongeren te helpen de valkuilen, die leiden naar
steekincidenten, te begrijpen en vermijden.
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2. Het bezit of gebruik van steekwapens
Wat zijn de consequenties?
Om te voorkomen dat jouw kind met een mes op zak de
straat op gaat, is het belangrijk om je kind duidelijk te maken
welke (juridische) consequenties er aan het bezit of gebruik
van een steekwapen verbonden zitten. Een paar feiten op
een rij:
Wat gebeurt er als je wordt aangehouden met een
mes op zak?
Als je wordt aangehouden met een mes, zelfs als je het mes
bij je draagt voor je eigen veiligheid, word je gearresteerd en
strafrechtelijk vervolgd.
Preventief fouilleren
De politie mag je preventief fouilleren wanneer het
vermoeden bestaat dat je een mes bij je draagt.
Straffen
Wanneer je strafrechtelijk wordt vervolgd voor het bezit van
een steekwapen, kun je rekenen op een hoge boete en/of
een werkstraf.

Strafblad
Strafrechtelijke vervolging voor het bezit of gebruik van
een mes kan resulteren in een strafblad. Dit heeft grote
gevolgen voor je toekomst. Een strafblad kan ervoor zorgen
dat je sommige beroepen niet mag uitoefenen. Ben je
in het bezit van een verblijfsvergunning of hoop je deze
binnenkort te ontvangen? Een strafblad kan de overheid
doen besluiten deze in te trekken of je aanvraag te weigeren.
Daarbij verstrekken sommige landen, zoals de Verenigde
Staten, Canada en Australië, geen visa aan mensen met een
strafblad.
Meer weten?
Bij Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
www.hetcvv.nl kun je terecht voor meer informatie over de
(juridische) consequenties van het bezit en/of gebruik van
steekwapens.

Vals gevoel van veiligheid
Sommige jongeren dragen een mes om zichzelf te
beschermen, het geeft hen, zogezegd, een veilig gevoel.
Maar de werkelijkheid is anders. Wanneer je een mes draagt,
vergroot je niet alleen de kans dat je het mes daadwerkelijk
een keer gebruikt, maar loop je ook een groter risico om zelf
neergestoken te worden.
Medeplichtig?
Wanneer een van je vrienden in jouw bijzijn iemand met een
mes verwondt of doodt, kun jij ook strafrechtelijk worden
vervolgd. Zelfs wanneer jij niet degene bent die het mes
heeft gebruikt. Medeplichtigheid aan een steekpartij kan
voor een forse gevangenisstraf zorgen.
Alcohol en/of drugs
Het gebruik van alcohol en/of drugs vermindert je
remmingen. Alcohol en/of drugsgebruik zijn dan ook vaak
medeoorzaak van steekincidenten waarbij (dodelijke)
slachtoffers vallen.
Veilig steken bestaat niet
Je kunt iemand niet neersteken zonder zijn of haar leven in
gevaar te brengen. Een steekwond in een arm of been kan
net zo levensbedreigend zijn als een steekwond in borst of
buik.
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3. Praktische tips
Er zijn diverse praktische maatregelen die je kunt nemen om
te verhinderen dat je kind met een (steek)wapen de straat
op gaat. We hebben er een aantal op een rijtje gezet:
• Zorg dat je als ouders op de hoogte bent van wat er in je
keuken ligt, zodat je weet wanneer er iets ontbreekt.
• Zorg dat je weet waar je kind is en met wie.*
• Moedig je kind aan om op veilige plekken (zoals school,
sportschool etc.) te chillen.
• Hou de online aankopen van je kinderen goed in de
gaten en controleer de inhoud van de pakketjes die
thuis arriveren.
• Denk na over plekken en/of spullen die gebruikt
worden om dingen te verstoppen. Overweeg die
plekken te doorzoeken.
*Gaat je kind om met een nieuwe vriendengroep? Is hij of zij
de laatste tijd minder betrokken bij jullie gezin?

Kijk & luistertip
Kijk op geweldigrotterdam.nl/toolbox voor o.a. de podcast
waarin studenten, leraren en Rotterdamse rolmodellen,
zoals kickbokser Imad Hadar, tips en tricks geven om het
gesprek in de klas over veiligheid te voeren.
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4. Hulp nodig?
Een goed gesprek om je kind bewust te maken van de
gevaren en juridische consequenties van het bezit en/of
gebruik van steekwapens is heel belangrijk. Zoals je hebt
kunnen lezen zijn er tal van praktische maatregelen die je
kunt nemen om zorgwekkende signalen tijdig te herkennen.
Maar het kan zijn dat dit allemaal niet voldoende is en dat je
hulp nodig hebt om jouw kind of het kind van iemand anders
te helpen. Die hulp is er. Je staat er dus niet alleen voor.
Draagt jouw kind een mes op zak? Of ken je een kind die
met een mes op zak op straat loopt of naar school gaat?
Is jouw kind bedreigd met een steekwapen? Of is jouw
kind slachtoffer van een steekpartij? Heb je informatie die
de politie kan helpen om de dader van een steekpartij te
achterhalen? Neem dan contact met:
• 112
Is er sprake van een noodgeval of vermoed je dat je kind
op dit moment gevaar loopt, bel dan 112.
• Politie Rotterdam
Als je slachtoffer bent van geweld, moet je altijd
aangifte doen. Bel 0900 - 8844 (belkosten). Dan kun je
bespreken welke manier voor je het beste is.
• Meld Misdaad Anoniem
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/contact/
Bel 0800-7000 om telefonisch je melding door te
geven
• Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
www.jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is de
gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en
jeugdreclassering in de regio Rotterdam Rijnmond.
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