-Persbericht-

Doorstuurder op vingers getikt met nieuwe sextingcampagne
Campagne ‘Hou het lekker voor jezelf’ vandaag van start
Amsterdam, 6 september 2017 - ‘Stop met het doorsturen van naaktbeelden!’ Vandaag gaat de
sextingcampagne ‘Hou het lekker voor jezelf’ van start. Een initiatief van organisaties Fier, HelpWanted en
Free a Girl, dat zich in samenwerking met verschillende BN’ers, richt op de doorstuurders van naaktfoto’s of –
video’s.
Verschillende BN’ers zoals BNN-presentratrice Gwen van Poorten, presentatrice Anna-Alicia Sklias en acteur
Dave Mantel steunen de landelijke sextingcampagne ‘Hou het lekker voor jezelf’. Ze willen laten inzien dat
naaktbeelden die worden doorgestuurd, grote gevolgen kunnen hebben. Wanneer een naaktfoto of -video
onverhoopt in verkeerde handen terecht komt, krijgt het slachtoffer vaak veel (negatieve) reacties met alle
gevolgen van dien. De doorstuurder blijft over het algemeen buiten schot en daar moet verandering in komen,
vinden de initiatiefnemers.
Stop het delen van naaktfoto’s
Tot nu toe richtten soortgelijke campagnes zich vooral op de makers van de naaktfoto’s, en –video’s.
Ambassadeur van de campagne, Gwen van Poorten: “Wij willen dat het delen van deze foto’s en filmpjes stopt.
We spreken de doorstuurders rechtstreeks aan: ‘Hou het lekker voor jezelf!’ Het is belangrijk om mensen te
laten inzien wat voor gevolgen het simpele doorsturen van een naaktfoto kan hebben en daarom hebben we
een video gemaakt, die de vluchtigheid van social media laat zien en het effect daarvan”.

Not sharing is caring
Humoristisch en rebels social platform RUMAG support de strijd tegen de doorstuurders ook en heeft daarom
verschillende shirts ontworpen, die aandacht vragen voor de centrale boodschap: hou het lekker voor jezelf
want doorsturen, dat doe je niet. Verschillende BN’ers dragen het shirt en delen hun foto op social media, om
aandacht te vragen voor het probleem dat ontstaat bij het doorsturen van naaktbeelden.

Kijk voor meer informatie op: www.houhetlekkervoorjezelf.nl

Credits
Video: Wenneker
Ambassadeur: Gwen van Poorten
Samenwerkingsverband: Fier, HelpWanted en Free a Girl. Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum
op gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties en biedt onder andere via chat hulp aan slachtoffers van
sexting. HelpWanted is een hulplijn voor kinderen en jongeren die met online seksueel misbruik te maken
hebben. Free a Girl zet zich in om jonge meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden en daders
veroordeeld te krijgen. De drie organisaties hebben hun handen ineen geslagen en de ‘Hou het lekker voor
jezelf’ campagne ontwikkeld en vormgegeven.
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Download hier het beeldmateriaal en de video in hoge resolutie. Neem voor meer informatie of
interviewmogelijkheden contact op met Mediaxplain*, Lieke Bouter via lieke.bouter@mediaxplain.nl of 020
512 89 10

