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PERSMEDEDELING
Internetpornografie en sexting, binnen het voorlichtingsveld van de sociale
hulpverlening en het maatschappelijk werk.
Bonheiden,18.12.2017
Pornografie is momenteel een niet te onderschatten onderdeel van de leefwereld van jongeren.
Onderzoek toont aan dat jongeren op het internet – ondanks een bestaand juridisch kader –
probleemloos aan pornografische inhouden geraken en dat bijna de helft van alle ondervraagde
pubers deze ook regelmatig aanklikken en gebruiken. Daarenboven stijgt ook het aandeel aan
ongewilde kontakten met pornografie. Als kinderen bv. onschuldige woorden als ‘goor’ of ‘geil’
googlen, dan worden hen pornografische inhouden getoond. Er bestaat geen twijfel over het feit
dat de veelvoudige mogelijkheden en de gemakkelijke toegang tot pornografie hopen risico’s met
zich brengen en jongeren onzeker maken in hun seksuele socialisering. De EU heeft daarop ook al
gereageerd en beschermingsfilters zoals classificatietools voor door gebruikers gecreëerde inhouden, ter beschikking gesteld omdat filters ook steeds meer omzeild kunnen worden, niet overal
voldoen en zeker niet toereikend hoewel noodzakelijk zijn. Om het probleemgebied van het internetgebruik passend te benaderen, is samenwerking met niet-gouvernementele partners op dit
gebied van groot belang. Omwille van de gelijkaardige problemen in heel Europa en samen met de
overeenstemmende internationale ervaringen en onderzoeksinspanningen, is hier duidelijk nood
aan transnationaal leren via beroepsuitwisseling uit o.m. onderwijs en sociale arbeid om een verantwoorde en efficiënte aanpak tot stand te kunnen brengen.
Daarom zijn hulpverleners uit de sociale sector de doelgroep van dit project. Zij worden geconfronteerd met jeugdwerk, preventie en vele vragen in deze probleemgebieden én zij moeten deze
leemte professioneel kunnen invullen. Tegelijkertijd bestaat hier dus een enorme opleidingsbehoefte, zowel op het gebied van actuele ontwikkelingen als op het gebied van wettelijke regelin-
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gen over internetpornografie in Europa. Ook verdient de individuele, professionele vanzelfsprekendheid waarmee jeugdwerkers deze problematiek moeten benaderen veel meer aandacht.
De Vlaamse vzw SAMBUCUSFORUM neemt, samen met 6 andere Europese partnerorganisaties,
deel aan dit tweejarig Erasmus+ project getiteld ‘Podigikom’ wat staat voor “Pornografiecompetentie in het dagelijks leven van de sociale arbeid”.
Zie: www.sambucusforum.be

Contact : Jan Geens – sambucusforum1@gmail.com

Projectcoördinator is de Duitse Stiftung Medien- und Onlinesucht uit Lüneburg , zie:
www.stiftung-medienundonlinesucht.de met als contactpersoon Arnhild Zorr-Werner,
arnhild.zorr-werner@stiftung-medienundonlinesucht.de
Betreft een Erasmus+ project
Duur van het project : 01.06.17 – 31.05.17 Website van het project : www.psssst.eu
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