Kinderen
met
messen
Kees van Overveld

Jongeren zijn regelmatig in het nieuws vanwege hun
betrokkenheid bij steekincidenten. Het is zorgelijk dat
ook kinderen in de basisschoolleeftijd messen bij zich
dragen. En dat ze niet aarzelen om deze te gebruiken...
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1. Influencers: de rolmodellen (rappers bijvoorbeeld) die anderen, bedoeld
of onbedoeld, inspireren om messen aan te schaffen dan wel te gebruiken;
2. Bewonderaars: kinderen en jongeren die zich laten inspireren door video’s
en de vriendengroep. In deze groep is het stoer om een mes te bezitten
(en daarmee ‘te prikken’);
3. Verdedigers: zij kopen een mes om zich te kunnen verdedigen tegen
anderen. Angst om slachtoffer van geweld te worden speelt vaak een rol.
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Jongeren en messencriminaliteit, deel 1 en 2.

) Op www.keesvanoverveld.nl vind je in de rubriek
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