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Forse toename meldingen Meldpunt Kinderporno aan politie
De laatste jaren is het aantal meldingen kinderporno bij het Meldpunt Kinderporno steeds toegenomen. In 2011 heeft
deze trend zich voortgezet en zijn in totaal 12542 meldingen behandeld. Na controle heeft het Meldpunt 4660 meldingen
naar de politie gestuurd. Deze meldingen betroffen strafbare video’s of afbeeldingen van seksueel kindermisbruik die op
Nederlandse servers stonden. Dit is een forse toename ten opzichte van 2010, toen het er 1260 waren. Het Meldpunt ziet
steeds vaker dat verspreiders van afbeeldingen en films van seksueel kindermisbruik gebruik maken van gratis uploaddiensten. Deze diensten zijn erg populair voor het verzenden en ophalen van (grote) bestanden. Deze bestanden worden
uitgewisseld op internetfora, waar gebruikers (anoniem) informatie uitwisselen.
Misbruik van kinderen vindt vaak plaats via sociale media. Uit meldingen die het Meldpunt via de jongerensite
www.helpwanted.nl ontving, bleek opnieuw dat kinderen het lastig vinden maatregelen te nemen tegen ongewenst
materiaal op sociale media. Maaike Pekelharing, woordvoerder: “Sociale media en netwerksites moeten actief hun
verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de veiligheid van kinderen op internet. Op veel sociale netwerksites is het
nog te lastig om ongewenste inhoud en situaties te verwijderen waardoor materiaal onnodig lang online blijft staan. Hoe
langer materiaal online staat, des te lastiger het is ooit het materiaal van internet te krijgen.” Het Meldpunt streeft naar
een goede samenwerking tussen meldpunten, overheid en industrie, waaronder ook online media die gebruikmaken van
user-generated content.
Samenwerking
De strijd tegen seksueel kindermisbruik op en via internet voert het Meldpunt samen met organisaties in binnen- en
buitenland. In 2011 ontving het Meldpunt 3078 meldingen via INHOPE, het internationale netwerk van meldpunten.
INHOPE blijkt een effectief middel in de mondiale strijd tegen kinderporno. Ook nationaal zoekt het Meldpunt naar
samenwerking. In 2011 is Leaseweb, één van de grootste hosting providers in Europa, in nauw overleg met het ministerie
van Veiligheid en Justitie, politie, het Zweedse bedrijf NetClean en het Meldpunt, een pilot gestart om zogenoemde ‘upload’
websites proactief te filteren door middel van hash-technologie.
In 2011 heeft het Meldpunt zich samen met Digivaardig & Digiveilig, De Kindertelefoon, Pestweb, politie en Meldpunt
Discriminatie ingezet om een gezamenlijke online meldknop voor jongeren te realiseren. Maaike Pekelharing: “Dankzij de
online meldknop is het voor jongeren nu makkelijker om hulp en advies te krijgen voor hun online probleem. Een goed
voorbeeld van effectieve samenwerking tussen verschillende Nederlandse organisaties allen met een eigen expertise.
Het Safer Internet programma van de Europese Commissie en het ministerie van Veiligheid en Justitie steunen het
Meldpunt door middel van subsidie. Het werk van het Meldpunt wordt bovendien gesponsord door SIDN, KPN en Ziggo.
Het jaarverslag 2011 is te downloaden (PDF) via http://www.meldpunt-kinderporno.nl/publicaties_jaarverslag.htm.
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