Porno
Porno is de afkorting van pornografie, de verzamelnaam voor zinnenprikkelende (seksueel opwindende)
lectuur, films, websites, tekeningen enz. Porno(grafie) verlaagt man, vrouw en/of kind tot lustobject,
ontbloot de schaamte, beschrijft of toont seksuele handelingen, gedachten en gevoelens, en verleidt tot
seksuele fantasiën met iemand anders dan de huwelijkspartner. Porno is etymologisch verwant met de
Griekse woorden "pornè" (hoer) en "porneia" (ontucht). Porno heeft evenals drugs een verslavende
werking.
Kinderporno is porno waarin een kind als seksueel lustobject optreedt. Er
bestaan geheime netwerken waarin kinderporno wordt uitgewisseld.
Een belangrijk deel van de porno in de wereld wordt
in Nederland geproduceerd.
Porno is niet moeilijk te vinden. Internet is de grootste vindplaats van porno. De
meeste tankstations in Nederland bieden pornografische bladen aan.
In het begin van de jaren 90' van de 20e eeuw werd 98 procent van de bewuste
downloads van pornografisch materiaal gedaan door mannen [2]. Het aandeel
van de vrouwen is sindsdien gestegen. Inmiddels maken vrouwen een flink deel
van de pornoverslaafden uit. 30 procent van de consumenten van internetporno
zijn vrouwen (anno 2008). Eén op de zes vrouwen worstelt met porno [4]. Onder
hen zijn ook christenvrouwen. Iedereen die pornografisch materiaal bekijkt,
loopt het risico verslaafd te raken[1].
Pornoconsumptie en -verslaving worden bevorderd door de overvloed van
pornografisch materiaal en zinnenprikkelende reclame, videoclips enz. Achter
de computer met internettoegang is porno niet zelden slechts een muisklik
verwijderd. Alleen zijn in huis of op een kamer maakt het makkelijker om porno
te consumeren.
Consumptie en verslaving aan pornografie kunnen leiden tot losbandig
seksueel verkeer (na zien ook doen) en tot gebroken huwelijken.

China blokkeert
pornosites
"China heeft ruim 1200
pornowebsites
geblokkeerd. Ook zijn
er 41 mensen opgepakt.
De overheid startte aan
het begin van de maand
een grote actie tegen
porno op het internet.
De sites zijn verboden
in China. Enkele
populaire
zoekmachines als
Google kregen een
waarschuwing dat ze
meer moeten doen om
de sites te blokkeren.
China is het land met de
meeste
internetgebruikers."
Bron: NOS 23 januari
2009

Seksuele omgang is volgens de bijbelse norm verborgen omgang binnen het
huwelijksverbond en gebaseerd op de liefde tussen de man en zijn vrouw. Porno is Polen pakt ruim 200
daarmee in strijd. Want het is onverhuld, onverborgen. En bevat dikwijls
mensen op om
overspelig en losbandig gedrag, buiten het huwelijk. En draait om lust, niet om kinderporno
liefde.
"De Poolse politie heeft
Veel christenen, mannen zowel als vrouwen, worstelen met een porno213 mensen opgepakt
probleem. Volgens het Amerikaanse Pure Life Ministries, een bediening tegen
op verdenking van het
drugs en porno, worstelen 50 procent van de christenmannen en 20 procent van in bezit hebben en
de christenvrouwen met porno. Bijna de helft (47%) van de christelijke gezinnen verspreiden van
beschouwt pornografie als een problem in hun huizen. Bijna 4 op de 10
kinderporno. De
[6]
agenten namen 286
predikanten (47%) worstelen met porno .
computers, 190
Enkele bedrijven die toegang tot internet verlenen bieden een internetfilter
harddisks en meer dan
[5]
aan dat porno tegenhoudt .
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13.000 cd's en dvd's in
beslag. De politieactie
Harko IJkema, Strijdlust; als lust een strijd is. Dordrecht: De Hoop Publishing, 2011. was op touw gezet na
een tip van Interpol, die
Pagina's: 285.
een grote groep mensen
Bill Perkins, Als mannen de verleiding weerstaan; rein leven in een onreine wereld.
op het spoor was
Uitgeverij Barnabas, 1999. Pagina's: 166. Uitgebreide bespreking op
gekomen die seksuele
Christenboek.blogspot.com.
beelden van kinderen
uitwisselden. Het was
een van de grootste
Laurie Hall, Bedreigende hartstocht; de moedige strijd van een vrouw die haar gezin
acties tegen
redde van verwoesting door pornografie. Uitgever: Centrum voor Pastorale
kinderporno van de
Counseling,2003. Pagina's: 288.
afgelopen tijd in Polen.
Christelijke hulp tegen pornoverslaving
De verdachten kunnen
• Setting Captives Free
tot acht jaar cel krijgen,
• Stichting In het Licht, opgericht in 2012.
als ze worden
Christelijke anti-porno site in België: www.por-no.be
veroordeeld voor het
verspreiden van
Amerikaanse organisatie Pure Life Ministries: www.PureLifeMinistries.org
kinderporno.
Amerikaanse organisatie Pure Hope: www.PureHope.net
Bron: Radio Nederland
Wereldomroep,
Voetnoten
nieuwsbericht 9 juni
1. ? Chris Woodward, Combating porn addiction among Christians,
2011.
OneNewsNow.com, 19 aug. 2010.
Bevrijding van pornoverslaving, getuigenis van Eddie Snipes, op Keerpunt.net

2. ?, 4. ? Charlie Butts, Pure Hope for porn addicts, OneNewsNow.com, 22 sept.
2010
3. ? Volgens de 2008 Internet Pornography Statistics. Cijfer aangehaald door
Charlie Butts, Pure Hope for porn addicts, OneNewsNow.com, 22 sept. 2010
5. ? Anno 2010 waren dat in Nederland de bedrijven Solcon en Kliksafe.
6. ? Aldus Rick Schatz, leider van Pure Hope. Zie Charlie Butts, Pure Hope for
porn addicts, OneNewsNow.com, 22 sept. 2010

Meer informatie

2

