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OPNIEUW TOENAME MELDINGEN ONLINE SEKSUEEL MISBRUIK
Meisje, 12 jaar: ”ik was aan het skypen en toen had ik per ongeluk hem als vriend toegevoegd toen wou hij
cammen en ik deed dat, hij had toen een porno filmpje in elkaar gezet en hij dreigde ermee om het door te
sturen naar al mijn vrienden uit me skype lijst en van me school.”
In 2013 ontving Helpwanted.nl 750 soortgelijke meldingen van online seksueel misbruik. Dit is een
toename van 17% ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste meldingen betroffen naaktfoto’s of video’s
die online waren gezet. De afgelopen jaren ontving Helpwanted.nl steeds meer meldingen van jonge
kinderen. Zij kunnen sinds kort ook terecht op de vernieuwde website.
Op de website Helpwanted.nl van het Meldpunt Kinderporno kunnen kinderen (anoniem) melden wanneer zij te maken
hebben gehad met ongewenste seksuele ervaringen op internet. Tevens kunnen jongeren op werkdagen chatten met
Helpwanted.nl. Voor opvoeders bestaat een apart telefoonnummer.
Net zoals eerdere jaren nam ook in 2013 het aantal meldingen, chats en telefoontjes toe. In totaal ontving Helpwanted.nl
750 meldingen, dat is een toename van 17% ten opzichte van 2012. De meeste melders namen contact op nadat een
naaktfoto of video van hen online was gezet. Waar mogelijk adviseerden medewerkers van Helpwanted.nl steeds wat zij
in hun situatie het beste konden doen om het probleem op te lossen. Soms betekende dat aangifte doen bij de politie
en/of contact op te nemen met de website waar de foto of de video te zien was.
Nieuwe trend: steeds jongere kinderen doen melding
Eind 2013 lanceerde Helpwanted.nl de vernieuwde website. Naast jongeren en opvoeders kunnen nu ook jonge kinderen
(8-12 jaar) op Helpwanted.nl terecht. De afgelopen jaren ontving Helpwanted.nl steeds vaker meldingen van jonge
kinderen of hun ouders die te maken hadden met online seksueel misbruik. Zij waren bijvoorbeeld gevraagd om seksuele
handelingen achter de webcam te verrichten. Om ook deze kinderen te kunnen helpen is op de website een apart
gedeelte ingericht zodat ook zij gericht advies kunnen krijgen. Op de vernieuwde website staan tevens handleidingen
voor social media zoals Facebook en Twitter. Met behulp van deze handleidingen kunnen kinderen hun profiel zo
instellen zodat zij zo min mogelijk risico lopen. Daarnaast vinden zij er tips hoe zij zelf foto’s en video’s kunnen laten
verwijderen.
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