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Amsterdam, 28 juli 2010 – De Nederlandse regering negeert haar

verplichtingen onder het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Ze

neemt geen concrete maatregelen om de verspreiding van afbeeldingen van

seksueel kindermisbruik in het buitenland te voorkomen, terwijl ze

hiertoe op grond van internationaal recht wel verplicht is. De regering

moet juist alles in het werk stellen om deze afbeeldingen te

verwijderen, in plaats van deze te verbergen achter een internetfilter,

aldus digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom.

Nederland moet op grond van het VN-kinderrechtenverdrag internationale

maatregelen nemen om de verspreiding van afbeeldingen van seksueel

kindermisbruik te voorkomen. Uit recent gepubliceerde antwoorden op

vragen van VVD-kamerleden Jeanine Hennis-Plasschaert en Fred Teeven

blijkt dat demissionair minister Hirsch Ballin deze maatregelen niet wil

nemen. De minister vindt, zo blijkt uit de antwoorden, het niet op zijn

weg liggen om via internationale samenwerking dit soort websites van het

internet te verwijderen.

De VVD stelde de Kamervragen naar aanleiding van een onderzoek van Bits

of Freedom naar een zwarte lijst met verboden websites die Nederland

door middel van een internetfilter wil blokkeren. Het onderzoek van Bits

of Freedom toonde aan dat deze lijst waarschijnlijk websites uit slechts

drie landen zou bevatten. Er schort veel aan dit filter. Het helpt

slachtoffers niet, omdat afbeeldingen van seksueel misbruik hiermee niet

worden verwijderd, maar worden verborgen. Het filter komt achter

gesloten deuren tot stand en kan bovendien in de toekomst voor andere

doeleinden gebruikt worden.

Bits of Freedom: "De Nederlandse overheid geeft toe dat ze niet haar

verantwoordelijkheid wil nemen om de verspreiding van afbeeldingen van

seksueel kindermisbruik in het buitenland aan te pakken. Ze wil haar

gebrek aan daadkracht verbergen door middel van een internetfilter. Daar

worden slachtoffers van seksueel kindermisbruik de dupe van. Nederland

zou juist alles in het werk moeten stellen om dit soort websites te

verwijderen, in plaats van deze te verbergen achter een internetfilter".

Contact: Ot van Daalen, Bits of Freedom, +31 (0)6 5438 6680

Bijlagen

Antwoorden Hirsch Ballin op vragen Hennis-Plasschaert en Teeven:

https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/07/2010z09104-antwoorden-

kamervragen-inzake-internetfilters-21256.pdf

Onderzoek Bits of Freedom naar zwarte lijst internetfilter:

https://www.bof.nl/2010/06/28/beperkte-omvang-internetfilter-bewijs-

symboolpolitiek/

Kinderrechtenverdrag:

https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/07/20091116-

kinderrechtenverdrag.pdf

Artikel 34 van het VN-Kinderrechtenverdrag luidt: "De Staten die partij

zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van

seksuele exploitatie en seksueel misbruik. Hiertoe nemen alle Staten die

partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en

multilaterale maatregelen om te voorkomen dat: [...] c. kinderen worden

geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal."
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