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Rijksoverheid plaatst kattenbeeld in Haagse
Westbroekpark ter bewustwording van
privacyschending
DEN HAAG, 28 januari 2022 -- Vandaag, op de Europese Dag van de Privacy,

vraagt het ministerie van Justitie en Veiligheid aandacht voor privacyschendingen

op het internet. Het ministerie wil meer bewustwording creëren als het gaat om

de gevolgen voor een ander wanneer je online foto’s of informatie deelt. Om de

slachtoffers van online privacyschending een hart onder de riem te steken, wordt

vandaag een kattenbeeld in Den Haag geplaatst. Het kunstwerk van de Belgische

Nick Ervinck is tot en met 11 februari 2022 te zien in het Westbroekpark.
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Het kattenbeeld is een verlengstuk van de campagne ‘Denk 2x na voor je deelt’ van het

ministerie van Justitie en Veiligheid uit november 2021. In de campagne wil het ministerie met

een knipoog online privacyschendingen aankaarten. Denk aan het zonder toestemming delen

van foto’s of video waar anderen op staan, of het verspreiden van andermans teksten of andere

informatie op social media en Whatsapp. 

Het ontworpen beeld, van een kat met zijn kop in een doos, staat symbool voor slachtoffers van

privacyschendingen op het internet. Katten worden, als onofficiële mascotte van het internet,

dikwijls online voor schut gezet door hun baasjes en zijn daarom misschien wel de grootste

‘slachtoffers’ van privacyschending.

Het kattenbeeld van Nick Ervinck is van 28 januari tot en met 11 februari 2022 gratis te

bekijken ten hoogte van restaurant Greens in het Westbroekpark in Den Haag.

—----Einde persbericht—-----

 

Noot voor redactie: 

De Vlaamse Nick Ervinck (1981) studeerde aan de Kunstacademie van Brugge en Koninklijke

Academie voor Schone Kunsten in Gent. Kenmerkend voor zijn werk is de combinatie van

traditionele beeldhouwkunst met nieuwe technieken en materialen, zoals polyester en 3D-

prints. Nick Ervinck ontving voor zijn werk, dat wereldwijd tentoon wordt gesteld, al diverse

prijzen en nominaties.
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