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'Tegen wraakporno is wet nodig'
 

Charlotte Laws (rechts) en haar dochter
Kayla, die slachtoffer werd van
wraakporno.
Foto Michal Czerwonka

Haar dochter werd slachtoffer van
'cyber rape' en sindsdien strijdt de
schrijfster en columniste fel tegen
dit fenomeen. In de VS met succes.

VAN ONZE VERSLAGGEVER PASCAL
LEMAIRE

Nederland moet hard optreden
tegen websites die 'wraakporno'
aanbieden, pornografische filmpjes
of foto's die op internet worden
geplaatst door bijvoorbeeld boze
ex-geliefden. Dat zegt schrijfster en
Huffington Post-columniste
Charlotte Laws (55). Zij kreeg in de
Verenigde Staten grote aandacht
nadat ze de jacht had geopend op
internetcrimineel Hunter Moore.

Ook moet er volgens Laws in
Nederland speciale wetgeving
komen tegen wraakporno. Ze zegt
dit naar aanleiding van het kort
geding tegen Facebook dat
vandaag dient in Amsterdam.

In 2012 opereerde Laws in
samenwerking met Facebook en de
FBI om de website IsAnyoneUp?
van Moore uit de lucht te halen,
nadat gehackte pornografische
foto's van haar dochter Kayla
waren geplaatst. Daarover schrijft
Laws in het recent verschenen
boek Rebel in High Heels.

Wat weet u over wraakporno in
Nederland?

'Nederland doet helaas weinig om

wraakporno, of cyber rape, zoals ik
het liever noem, tegen te gaan.
Sterker nog: een vreselijke site als
Myex.com wordt gehost door een
Nederlands bedrijf. Daarmee
bevordert jullie land de verspreiding
ervan. Stop daar direct mee.

'Ook de wetgeving loopt achter in
Nederland. Ik zou zeggen: kijk om
je heen naar andere landen.
Bescherm elkaar. Voor zover ik het
kan beoordelen, kan deze
Facebook-zaak wel-eens een
mijlpaal voor jullie betekenen.'

Hoe kunnen we verspreiding van
dit fenomeen het beste tegengaan?

'Voorlichting is een belangrijk
onderdeel. Jonge mensen moeten
zich ervan bewust worden dat al
het materiaal dat je maakt tegen je
gebruikt kan worden. 80 tot 90
procent van de wraakporno komt
van selfies. Kijk daarmee uit. Het
tweede middel lijkt me simpel:
strengere wetgeving.'

U heeft zelf een belangrijke rol
gespeeld bij nieuwe wetgeving in
Californië.

'De staat Californië was de eerste
in de Verenigde Staten met een
wet (uit oktober 2013, red.) die
slachtoffers beschermt tegen
wraakporno. Het plaatsen van
pornografie zonder toestemming is
nu verboden. Daders gaan een jaar
de cel in en bij recidive nog eens
twee jaar.

'Het maakt niet uit wat het motief is,
mensen die zomaar pornografische
foto's of filmpjes op internet
plaatsen, worden aangepakt.'

Werkte Facebook in uw zaak goed
mee?

'Facebook vindt privacy belangrijk,
ik heb anderhalf jaar goed met ze
samengewerkt tegen Hunter Moore
van IsAnyoneUp? Hij verdiende
honderdduizenden dollars aan de
advertenties op die site en
verzamelde via Facebook vrienden
om vrouwen te hacken. Ze hebben
hem vijftien keer verwijderd. Door
de proactieve houding van
Facebook is hij uiteindelijk
opgepakt voor identiteitsdiefstal en
wordt hij schuldig bevonden aan
hacken. Hij komt 24 juni voor de
rechter en kan twee tot zeven jaar
celstraf krijgen.'

Heeft u nog een boodschap aan
het Nederlandse slachtoffer?

'Helaas weet ik uit ervaring dat zij
de rest van haar leven internet
goed zal moeten monitoren. Ze kan
Google alerts instellen, om na te
gaan of het filmpje weer opduikt en
ze moet het dan direct weer laten
verwijderen. Als ze niet op de korte
termijn achter de dader komt, kan
het helpen om een privédetective of
een cyberexpert op de zaak te
zetten. Haar advocaten kunnen
proberen met een beroep op het
auteursrecht het materiaal op bevel
van de rechter te laten vernietigen.'
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