Chantage met webcambeelden

Werkblad sextortion
Sextortion betekent dat iemand wordt gechanteerd en afgeperst met naaktbeelden die van hem of haar zijn
gemaakt, bijvoorbeeld via de webcam. ‘Sextortion’ is een samentrekking van de Engelse woorden ‘sex’ en
‘extortion’, wat afpersing betekent. Sextortion kan op verschillende manieren plaatsvinden. Wij onderscheiden
twee vormen van sextortion:
-

-

De dader is uit op geld. We spreken in dit geval ook wel van financial sextortion. Vooral jongens en
mannen worden slachtoffer. Zij worden online benaderd door een onbekende dame en gaan over op
webcamseks. Vervolgens blijken de beelden te zijn opgenomen en wordt het slachtoffer gedwongen
om geld over te maken. Wanneer dat niet gebeurt, zullen de beelden online worden gezet en/of naar
vrienden worden gestuurd. Meer informatie hierover is te vinden op
http://www.helpwanted.nl/jongeren/sextortion/.
De dader is uit op meer (naakt)beelden, seksueel contact of een relatie met het slachtoffer. De dader
dreigt bijvoorbeeld om naaktfoto’s van het slachtoffer op internet te zetten als diegene niet nog meer
naaktfoto’s stuurt. Een voorbeeld van een slachtoffer is de Canadese Amanda Todd die door de
Nederlandse Aydin C. is gechanteerd nadat zij naaktbeelden van zichzelf naar hem had gestuurd.
Amanda pleegde uiteindelijk zelfmoord omdat zij geen andere uitweg zag (meer info:
http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/de-dood-van-amanda-todd).

Wat adviseren jullie?
Helpwanted ontvangt regelmatig meldingen over sextortion. Bespreek in groepjes van 2 of 3 de volgende
situaties. Verplaats je in de rol van een medewerker van Helpwanted.nl. Wat raden jullie de melder aan om te
doen?

17-jarig meisje: Ik had een leuke jongen ontmoet. Via Snapchat hebben we naaktfoto’s naar elkaar
gestuurd. We hadden allebei beloofd alles te verwijderen en niks op te slaan. Nu word ik
gechanteerd, hij heeft ze dus wel opgeslagen. Als ik er niet meer stuur, zet hij ze online en stuurt hij
ze naar mijn vrienden en familie.

Wat adviseren jullie dit meisje?

1

Anoniem: Ik zit met een probleem. Ik heb zitten chatten met een meisje en via de webcam is het intiem
geworden. Het probleem is dat het een bende is. Ze willen 2000 euro van mij en anders sturen ze het naar
mijn Facebook vrienden! Het staat al op YouTube! Ik heb al een klacht ingediend maar maak me erg veel
zorgen. Ben superstom geweest. Kunnen jullie alsjeblieft wat hulp of advies geven. Ik moet geld overmaken
naar Thailand!

Wat adviseren jullie deze anonieme melder?
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