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Het strafbaar stellen van pesten is zinloos. Beter kan
geprobeerd worden de jeugd op haar gevoelige snaar te
raken. Pesters neerzetten als de nieuwe losers.

Zou slachtoffer Tim Ribberink nog leven als we pesten
strafbaar hadden gesteld? Zou de strafbaarstelling zo'n
afschrikwekkende werking hebben op de pestende
jongeren dat die het wel uit hun hoofd laten anderen een
'zelfgekozen dood' in te jagen? 'Zelfgekozen' klinkt
vreemd: waarschijnlijk zag Tim geen andere opties meer
om aan zijn belagers te ontkomen.

Na elk incident, of dat nou een ramp, een fatale
ontgroening of een zelfmoord door pesten is, klinkt de
roep om regelgeving. Op stand.nl was deze week 81
procent het eens met de stelling dat pesten strafbaar
gesteld moet worden. Het is misschien een begrijpelijke
reactie, want 'we' willen dat het ophoudt. Maar het houdt
niet op, zeker niet door regels te stellen. Het Wetboek van
Strafrecht beschrijft de normen waar we niet overheen
moeten gaan, maar daar laat een deel van onze
medemensen zijn gedrag niet door bepalen. De
strafrechtketen is overbelast.

Wie even zoekt op internet, ziet hoeveel regelgeving er al
is. Van het Internationale Verdrag voor de Rechten van
het Kind tot verplichte pestprotocollen op scholen. In het

strafrecht zijn vele gedragingen, die onderdeel kunnen
zijn van pesten (mishandeling, vernieling, stalking,
belediging), al lang strafbaar. Ook voor kinderen.

En in het verlengde van alle regelgeving zijn er vele
methoden ontwikkeld om pesten aan te pakken. Van een
pestbriefje, de vijfsporenaanpak, de NoBlame-methode
tot aan elkaar masseren toe. Dat allemaal heeft Tim niet
gered.

Uit alle onderzoeken blijkt dat pesten universeel is.
Zowel mannen als vrouwen pesten. In alle werelddelen
wordt ongeveer evenveel gepest. Het is ook van alle
tijden. Het gebeurt op school, maar later ook op het werk.
Het gebeurt in de buurt: in Utrecht wordt een
homokoppel weggepest. En als jongste loot aan de stam
hebben we cyberpesten en krijgen rechtszaken namen als
Facebook-moord.

Interessant is een Gronings promotieonderzoek van Gijs
Huitsing. Pesters zijn vaak nadrukkelijk aanwezig in de
groep, maar niet zo geliefd. Ze dwingen hun populariteit
af door te laten zien wat ze durven. Wie pest, heeft een
dieperliggend probleem. Hij constateert dat pesters zelf
uiteindelijk vaker in de criminaliteit belanden of naar de
fles grijpen.

Pesters bereiken met hun onaangepast gedrag hun doelen
zonder dat ze leren op een sociaal aanvaardbare manier
met anderen te onderhandelen.

De gedachte dat pesters zelf een probleem hebben, en dus
niet zo cool zijn als ze hun medeklasgenootjes of hun
omgeving willen laten zien, biedt mogelijk een kans om
pesten anders te benaderen. Pesten framen (voortdurend
benoemen) - zoals dat in politiek jargon heet - als gedrag
van losers. Als jongeren ergens gevoelig voor zijn, is het
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wel voor het antwoord op de vraag wat anderen van hen
vinden. Als pesters een negatief imago krijgen, schrikt
dat meer af dan een nieuw artikel over pesten in ons
Wetboek van Strafrecht.

We hebben kortom geen juristen nodig, maar
imago-experts. Heroïne is ook zo aan zijn eind gekomen.
Niemand in Nederland wil het meer hebben, want heroïne
is - in de ogen van de jongeren - een drug voor losers.

In onze moderne tijd is beeldvorming essentieel en kan
die het verschil maken. Uit onderzoeken blijkt dat
mensen de bus veel lager waarderen dan een moderne
tram. Als je de bus moet pakken, gaat het niet goed met
je. In de tram kun je je rustig laten zien. In de stad Lille
koppelden ze een nieuw tramnet met succes aan een
TGV-station.

In Duitsland zien steeds minder jongeren de auto nog als

statussymbool. Als die gedachte breed postvat, dan kan
dat leiden tot ingrijpende veranderingen.

Tv, media en sociale media spelen een belangrijke rol in
het framen van wat cool is en wat niet. Wat te denken van
de verkiezing Nerd van het Jaar? Was een nerd vroeger
een onbegrepen - en vaak ook gepest - buitenbeentje, de
nerd van onze tijd is cool.

Pesten? Doe effe normaal!
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