MICHAEL JACKSON, entertainer, zanger, danser en filantroop. Wie kent hem niet?
Twee mannen in de film Leaving Neverland, Wade Robson en James Safechuck, willen je laten
geloven dat Michael Jackson hen heeft misbruikt. In een vier uur durende film geven zij hun kant
van het verhaal. Niet waar. Wat zijn dan de feiten?

WIST JE DAT...?
• Deze beschuldigingen zijn gemaakt jaren na Michael Jackson’s dood. De wet beschermt

overledenen niet tegen laster, daarom zijn Robson en Safechuck vrij om Michael Jackson te
beschuldigen zonder risico op juridische gevolgen, en zonder bewijs te hoeven leveren.
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•
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Michael Jackson werd niet alleen onderzocht door de politie en instanties zoals de kinderbescherming, maar werd van 1992-2005 (zonder zijn weten) onderzocht door de FBI. Het openbaar beschikbare FBI-rapport werd afgerond en concludeerde dat er absoluut GEEN ENKEL
BEWIJS was van ongepast gedrag of misbruik.
Robson heeft in 2005, als eerste getuige voor Michael Jackson’s verdediging, (als volwassene)
onder ede gezworen dat Michael Jackson NOOIT iets ongepasts heeft gedaan. Robson werd tot
in extreem detail ondervraagd tijdens de strafzaak van dat jaar, en ontkende herhaaldelijk enig
vergrijp door Michael Jackson.
Robson verdedigde Jackson de jaren na de strafzaak, en ook de jaren na zijn dood tijdens vele
interviews. Hij was op eigen verzoek aanwezig bij Jackson’s memorial en trad jarenlang op
tijdens homages aan Jackson op TV.
In 2011 vertrok Robson als regisseur van de film Step Up 4, en werd in diezelfde periode afgewezen als hoofdchoreograaf voor de Cirque du Soleil-show met het thema Michael Jackson.
Het was na deze afwijzing dat hij beweerde zich plotseling ‘te herinneren’ dat hij was misbruikt.
Robson eerste actie was om een boek te schrijven en probeerde die te verkopen aan uitgevers.
Nadat dit plan faalde (niemand wilde het boek uitgeven), startte hij een civiele procedure. Een
schadeclaim voor miljoenen dollars, tegen de Estate van Michael Jackson, die zijn nalatenschap
beheerd.
Safechuck, de andere beschuldiger, beweerde in 2014 voor de rechter, dat hij pas bedacht dat
hij was misbruikt nadat hij zag dat Robson in 2013 een rechtszaak van meerdere miljoenen
had aangespannen tegen de Michael Jackson Estate.
Safechuck huurde dezelfde advocaten in als Robson en diende in 2014 copycatclaims in tegen
de Michael Jackson Estate.
De rechter in Robson’s recente zaak constateerde dat “geen enkele rationele ‘feitenvinder’ de
door Robson beweerde verklaring zou kunnen geloven.

> Bovenstaande is slechts een greep uit de ontelbare feiten die je hierover kunt kennen.
Voor meer informatie en feiten kijk op:
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