Persbericht, 18 december 2013

Helpwanted.nl waarschuwt voor afpersing na webcamseks
“Ik heb zitten chatten met een meisje via webcam, en het is intiem geworden. Nu wil ze €2000 van mij anders
stuurt ze het naar mijn Facebook vrienden!! Het is dus opgenomen!”
De laatste maanden ontvangt de jongerensite helpwanted.nl steeds meer meldingen over afpersing.
Jongeren melden situaties waarin zij op chatsites webcamseks hebben gehad. De filmpjes blijken te zijn
opgenomen waarna afpersing plaatsvindt. Maaike Pekelharing, woordvoerder, roept slachtoffers op niet in
te gaan op de bedreigingen en melding te doen op de vernieuwde website www.helpwanted.nl.
Afpersing met honderden euro’s
Van alle meldingen die helpwanted.nl de afgelopen maanden ontving, betrof 1 op de 10 meldingen deze vorm
van afpersing. Opvallend is het aantal jongens dat hiervoor advies inwon bij helpwanted.nl. Het proces
verloopt steeds hetzelfde: Een jongere heeft op een chatsite als Omegle of Chatroulette webcamseks.
Vervolgens blijkt diegene de beelden te hebben opgenomen. De dader dreigt het opgenomen filmpje naar de
Facebook vrienden van het slachtoffer te sturen of op YouTube te zetten, tenzij het slachtoffer enkele
honderden of duizenden euro’s overmaakt. “De jongeren die zich bij ons melden zijn radeloos. Ze schamen
zich voor datgene wat is gebeurd. In sommige gevallen blijken ze al geld te hebben overgemaakt. Dit is een
nieuwe vorm van online seksueel misbruik waar wij pas zeer recent meldingen over ontvangen.”
Nieuwe website vandaag gelanceerd
Sinds vandaag heeft Helpwanted.nl een nieuwe site waar jongeren en kinderen tussen de 8 en 18 jaar maar
ook ouders en docenten terecht kunnen. Er is meer aandacht voor preventie. Op de nieuwe site staan tips hoe
kinderen en jongeren online seksueel misbruik kunnen voorkomen en praktische informatie over instellingen
van online profielen waarmee zij hun veiligheid kunnen vergroten. Ook scholen kunnen aan de hand van een
nieuw e-lespakket aandacht besteden aan het onderwerp. “Doordat de nieuwe site meer informatie bevat,
hopen we dat wij meer online seksueel misbruik kunnen voorkomen.”
Kinderen, jongeren en ouders kunnen 24 uur per dag (anoniem) melden via www.helpwanted.nl. Opvoeders
kunnen ook contact opnemen via het telefoonnummer 071 - 51 629 00.
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