Lelystad 27 november 2012
Ik ben vereerd om een deel te zijn van deze buitengewone
bijeenkomst, en ik wil mijn oprechte dank en bewondering
uitspreken aan Mw. Rieke Samson en de gehele Commissie. Ik weet
dat het de afgelopen jaren moeilijk is geweest voor de staf van de
Commissie Samson. De moeilijke en soms emotionele fase voor uw
staf laat u in het eindrapport niet zien. Zijdelings heeft dit probleem
geen invloed op het eindresultaat gehad. Het eindrapport "Omringd
door zorg toch niet veilig" is nu een probleem dat talloze instellingen,
de jeugdzorg en overheid beïnvloedt. Uw onderzoek is ook een duw
in de schijnwerpers van vele slachtoffers, van jong tot oud. Beste
commissie je hebt ervoor gekozen om een verschil te maken, en om
een luide boodschap af te geven in dit land, dat seksueel misbruik
van kinderen een ernstig probleem is van toen en nu.
Laten wij blijven zorgen en hopen voor het kind van nu en het kind in
de toekomst. De ogen gericht op dit kind dat recht heeft op een
onbezorgde jeugd. Het geweld en seksueel misbruik voorgoed uit te
bannen “Geen eindeloos gepraat maar een daad die er werkelijk toe
doet”. Hier hebben alle kinderen recht op. Wij zijn de
ervaringsdeskundigen laat ons helpen dit vreselijke leed te
voorkomen, het leed te verzachten bij de kinderen van toen. Deze
oudere kinderen van toen die dit drama hun hele leven zullen
meedragen. SKIP zal deze ook in de toekomst blijven koesteren en
aanmoedigen de gebeurtenissen samen met hen te delen. Dit “uit de
kast komen” is een te hoge drempel voor vele slachtoffers en het
getuigd van grote moed. Het verhaal mag nu naar buiten gebracht
worden. Je hoeft je niet meer te verstoppen. Je hoeft niet meer te
zwijgen. Praten doen wij samen omdat dit nu eindelijk mag.

Mevrouw Samson dankzij u en de Commissie Samson is dit mogelijk
geworden. Wij zijn nu wakker in een zorgzaam Nederland. Niemand
kan meer in slaap vallen het is voor ons tijd tot verdere actie.
En die actie komt er en SKIP blijft alert, dit beloof ik u.
Namens alle slachtoffers bedankt!

Roos Haase,
SKIP

