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Free a Girl waarschuwt de Mexicaanse autoriteiten voor gevluchte Nederlandse
pedoactivist Nelson Maatman
Free a Girl is een petitie gestart om te voorkomen dat pedoactivist Nelson Maatman politiek
asiel krijgt in Mexico. Om dit te bewerkstelligen roept Free a Girl op om via haar website een
brief aan de Mexicaanse autoriteiten te ondertekenen. Nelson Maatman is onlangs uit
Nederland gevlucht om zijn strafrechtelijke vervolging in Nederland te ontlopen.
Free a Girl heeft informatie waarin Nelson Maatman beweert dat seks met kinderen in
Mexico vanaf 12 jaar zou zijn toegestaan. “Eentje per dag als genoegdoening”, laat hij
weten. ‘En daarmee vormt Maatman een ernstig gevaar voor kinderen’, aldus Free a Girl.
Het Openbaar Ministerie heeft Maatman en zijn collega’s Marthijn Uittenbogaard en Norbert
de Jonge aangeklaagd voor het online voortzetten van Vereniging Martijn. Deze is in 2014
door de Hoge Raad verboden omdat zij de gevaren van seksueel contact tussen volwassenen
en jonge kinderen bagatelliseert en deze contacten zelfs verheerlijkt en promoot. Het
Openbaar Ministerie heeft een celstraf geëist van 1 jaar en de rechtbank doet op 8 maart
uitspraak.
Daarnaast begint op 22 mei een strafzaak tegen hem voor het bezit van kinderporno (expliciet
seksueel beeldmateriaal van kinderen). Eerder werd besloten dat hij zijn proces in vrijheid
mocht afwachten, maar wel onder strenge voorwaarden, waaronder het vermijden van contact
met kinderen. Nu dat Maatman in Mexico zit, is er geen toezicht of hij deze voorwaarden
naleeft.
Nelson Maatman is oprichter en voorzitter van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en
Diversiteit (PNVD), die privébezit van alle vormen van pornografie, inclusief
kinderpornografie, wil bevorderen en legaliseren. Bovendien wil de partij seks tussen
volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar legaliseren en toestaan.
Over Free a Girl
Free a Girl streeft een wereld na zonder seksuele uitbuiting van kinderen. We geven meisjes
die zijn opgesloten hun vrijheid terug en zij krijgen acute medische zorg en mentale hulp om
hun trauma’s te verwerken en om te voorkomen dat zij opnieuw slachtoffer worden. We werken
keihard om deze kinderen te bevrijden en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat degenen
die ze uitgebuit hebben, daadwerkelijk vervolgd worden. Daarom vechten we ook voor een
eerlijke rechtsgang voor slachtoffers van seksuele uitbuiting zodat wij samen kunnen vechten
voor gerechtigheid. Wij zijn werkzaam in Bangladesh, Brazilië, China, India, Irak, Laos,
Nederland, Nepal en Thailand. Inmiddels heeft Free a Girl bijgedragen aan de bevrijding van
bijna 6.000 meisjes en we gaan door zo lang het nodig is.

