Persbericht: Jongerensite www.helpwanted.nl gelanceerd voor het melden van
seksueel misbruik op internet
Jongeren kunnen vanaf vandaag seksueel misbruik op internet melden via een speciale
jongerensite: www.helpwanted.nl. Dit is een initiatief van het Meldpunt Kinderporno op
Internet. Aanleiding is het toenemende aantal meldingen over seksueel misbruik via chat
en webcam. Voor het Meldpunt Kinderporno is dit een verontrustende ontwikkeling
waartegen maatregelen getroffen moeten worden. Met de komst van de website
helpwanted.nl kunnen jongeren snel handelen als ze online iets vervelends op seksueel
gebied meemaken. Op een overzichtelijk meldingsformulier kunnen jongeren aangeven
wat het probleem is. Dit formulier wordt vervolgens behandeld door het team van het
Meldpunt Kinderporno.
Unieke site
De site biedt naast een overzichtelijk meldformulier en informatie over veilig internetten,
ook een overzicht van hulpinstanties voor kinderen en jongeren. Daarnaast heeft de site
een Vraag en Antwoord-gedeelte. Directe vragen kunnen jongeren via e-mail stellen aan
seksuologe Sanderijn van der Doef. Zij heeft een aantal boeken geschreven over
seksuele voorlichting voor kinderen en jongeren.
Windows Live Messenger
MSN heeft in haar Windows Live Messenger vanaf vandaag op de veiligheidstab een
banner staan met een link naar de meldpagina van helpwanted.nl. Jongeren kunnen zo
meteen actie ondernemen op het moment dat hen iets vervelends overkomt.
Onderzoek
Uit een recent gepubliceerd onderzoek uitgevoerd door Intomart GfK in opdracht van het
Ministerie van Justitie is gebleken dat kindermisbruik op internet een grote zorg is voor
Nederlanders. Maar liefst 35 procent vindt dat deze vorm van kindermisbruik topprioriteit
moet krijgen bij de criminaliteitsbestrijding. Justitie moet bij de bestrijding veel aandacht
schenken aan kindermisbruik via de chatboxen, aldus het onderzoek.
Uw bijdrage
U kunt helpen de helpwanted.nl website meer bekendheid te geven. Plaats een
helpwanted.nl banner op uw website. U kunt een banner opvragen via
info@helpwanted.nl

--------------------------------------------------------------------------------Amsterdam, 5 juni 2007
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Meldpunt Kinderporno op Internet
Woordvoerder XXXXX Tel. (020) 468 1731 of XXXXX
Het Meldpunt Kinderporno is de Digiraad en het KLPD erkentelijk voor hun nuttige
bijdrage aan de website.
Het Meldpunt Kinderporno wordt financieel gesteund door het Ministerie van Justitie en
via het Safer Internet Action Plan van de Europese Commissie.
Aan iedere kinderpornografische afbeelding ligt het misbruik van een kind ten grondslag.
Zelfs nadat het fysieke misbruik is gestopt, houdt het misbruik niet op voor de
slachtoffers doordat de bewijzen ervan voor altijd op het Internet zullen rondzwerven.

