Persbericht: Actieweek ‘Online Veiligheid’
Wat doe je als je op Instagram een filmpje voorbij ziet komen van Mees die naakt in de wc staat? Like
je het filmpje? Wat doe je als een klasgenoot jou zoenend filmt terwijl je dat niet wil? Dilemma's
waar veel jongeren mee te maken krijgen. En waarvan ze vaak niet weten hoe ze daar mee om
kunnen gaan. Ook voor ouders zijn het doorgaans lastige onderwerpen om met hun puber te
bespreken.
Helpwanted.nl, een hulplijn voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van online seksueel
misbruik, zag het aantal meldingen in de afgelopen jaren exponentieel stijgen van 327 in 2010 naar
1.869 meldingen in 2016. Het merendeel van deze meldingen ging over bedreiging of chantage met
(naakt)foto’s of video’s. Dat online veiligheid een onderwerp is dat urgent de aandacht verdient, is
duidelijk. Daarom organiseren Helpwanted.nl en de Gemeente Amsterdam de actieweek ‘Online
Veiligheid’ voor Amsterdamse scholieren en hun ouders.
Tijdens de actieweek bezoeken scholieren een voorstelling waarin acteurs van Theatergroep
Playback herkenbare dilemma's die met sexting te maken hebben, spelen. De jongeren gaan
daarover in gesprek met de acteurs en met professionals en ervaringsdeskundigen. Ook voor ouders
is er een programma georganiseerd, waarin ouders leren hoe zij het gesprek over online veiligheid
aan kunnen gaan met jongeren. Tijdens de voorstellingen zal er gebruik worden gemaakt van
‘terugspeeltheater’: een techniek waarbij scènes opnieuw worden gespeeld en het publiek de scènes
kan beïnvloeden. Zo oefenen scholieren en hun ouders met herkenbare dilemma’s rondom het
gebruik van social media.
Tijdens de Actieweek (27 november tot en met 1 december) zullen er 10 voorstellingen voor
Amsterdamse scholieren en 2 voorstellingen voor ouders plaatsvinden in Pakhuis De Zwijger, Podium
Mozaïek en in het theater van het Spinoza Lyceum.
In 2017 bestaat Helpwanted.nl 10 jaar. Voor meer informatie over de hulplijn en het aantal
meldingen in de afgelopen jaren verwijzen wij u naar onze website en de factsheet.
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