Aantal meldingen online seksueel misbruik in 2016 toegenomen
Vorig jaar ontving Helpwanted.nl 1869 meldingen van online seksueel misbruik. Dit betekent een toename van
20% ten opzichte van 2015. In de meeste gevallen deden slachtoffers melding van chantage of bedreiging met
een foto of video: 851 keer. Dit waren voornamelijk slachtoffers van sextortion. Sextortion is een vorm van
chantage via internet waarbij iemand wordt gechanteerd met naaktbeelden die van hem of haar zijn gemaakt,
bijvoorbeeld via de webcam. Vaak is er sprake van afpersing en dreigt de dader de opgenomen beelden door
te sturen naar vrienden of familie, tenzij het slachtoffer geld naar de afperser overmaakt.
In 2016 namen de meeste mensen contact op om de volgende situaties te melden:
 Bedreigd of gechanteerd met een foto of video: 851
 (Naakt)foto of video staat online: 266
 Nepprofiel of fotomisbruik op social media: 153
 (Naakt)foto verspreid via mobiel: 144
 Naaktfoto's van kinderen (kinderporno) gezien: 117
 Online lastiggevallen voor seks: 84
 Naaktfoto gestuurd: 52
In de overige meldingen (202) was er sprake van te weinig informatie, viel het buiten één van de bestaande
categorieën of was de melding niet serieus.
10 jaar Helpwanted.nl
Helpwanted bestaat 10 jaar. In die tijd is er veel veranderd en nam het aantal meldingen bijna elk jaar toe. De
hulplijn begon ooit als meldpunt voor jongeren tot 18 jaar die
te maken hadden met online seksueel misbruik. Inmiddels
2000
kunnen ook jongeren tot en met 25 jaar, kinderen van 8 tot 12
jaar en opvoeders op Helpwanted.nl terecht.
1500
Daarnaast zijn de afgelopen 10 jaar de contactmogelijkheden
uitgebreid. Naast een meldingsformulier kunnen jongeren
1000
tussen 12 en 25 jaar ook chatten met medewerkers van
500
Helpwanted.nl. Opvoeders kunnen contact opnemen via een
speciaal telefoonnummer (020-2615275).
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Voor meer informatie: Maaike Pekelharing, tel. 020 – 261 52 32. (Bij geen gehoor: 06 - 49 387 531) of
helpwanted@helpwanted.nl.

