
Zie je dat iemand gepest wordt? Hoe oud je ook bent, reageer heel duidelijk.

Wacht niet met reageren

Eerst de belangrijkste tip: wacht niet met reageren. Jij kan de pestsituatie misschien

snel vergeten maar voor het slachtoffer, dat er midden in zit, heeft het meteen en

vaak nog lang effect. Zeker als hij of zij het gevoel heeft alleen te staan. De pester

zal zich steeds sterker voelen als er niet wordt gereageerd. Meteen tonen dat

pestgedrag fout is, maakt een groot verschil.

Wie zwijgt, rolt de rode loper uit voor de pesters. Wie stappen zet, neemt zijn

verantwoordelijkheid. Doen dus!

Hoe kan je reageren?

Je kan reageren naar de pester: laat zien dat pesten niet kan en niet mag! Durf je

niet goed alleen? Zoek dan een paar vrienden of leeftijdsgenoten die jouw mening

delen en stap samen naar de pesters om hen duidelijk te maken dat het moet

stoppen.

Maak duidelijk aan het slachtoffer dat hij niet alleen staat. Stel voor om samen een

oplossing te zoeken.

Vind je het moeilijk om zelf te reageren of ben je bang voor de reacties? Weet je

niet goed hoe je het moet aanpakken? Praat erover met je ouders, een leerkracht

of iemand anders die je vertrouwt, zoals je sportcoach, iemand van het CLB op je

school of het aanspreekpunt integriteit (API) in je jeugdvereniging

Bel met 1712

Bel gratis en anoniem op 1712.
Ma-vr: 9-18u

Door Tumult 11-15 jaar

HOE REAGEER IK ALS EEN VRIEND OF VRIENDIN

GEPEST WORDT?

PRAAT EROVER

Chat met CLB

Ma/di/do: 17-21u. Wo: 14-21u.
Schoolvakanties: ma/di/wo/do:
14-21u. Een chatgesprek is
anoniem.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/waar-vind-ik-mijn-api
tel:1712
https://www.clbchat.be/
https://awel.be/forum
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/

