sexting

Sexting

Τι σηµαίνει τελικά;
Το sexting είναι η ανταλλαγή σεξουαλικών µηνυµάτων
ή γυµνών φωτογραφιών µέσω διαδικτύου ή µέσω
κινητών τηλεφώνων. Τα µηνύµατα αυτά µπορεί να
σταλούν σε ένα µόνο άτοµο ή σε πλήθος ατόµων ενώ
οι πιο κοινοί διαδικτυακοί τόποι όπου µπορεί να
λάβουν χώρα τέτοια φαινόµενα είναι τα κοινωνικά
δίκτυα όπου κάποιος µπορεί να ανεβάσει ή να
µοιραστεί τέτοιο περιεχόµενο (π.χ. Facebook, Instagram, Skype κ.α.) και µέσω κινητών τηλεφώνων
(MMS, Viber κ.α.).
Πολλοί νοµίζουν ότι µια τέτοια πρακτική είναι
φυσιολογική στο πλαίσιο µιας σχέσης...
έχουµε αναρωτηθεί όµως τις συνέπειες;

Τι µπορεί να συµβεί
στη συνέχεια;
Να του
στείλω
φωτογραφία
µου....?

Η αλήθεια είναιι ότι το sexting µπορεί να µας
δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα µε το σχολείο, τους
φίλους, τους συµµαθητές, τους γονείς, το νόµο ή
ακόµα και στους µελλοντικούς µας φίλους και στη
δουλειά που θα κάνουµε στο µέλλον!! Επίσης, µπορεί
να µας δηµιουργήσει πρόβληµα και δυσκολίες ακόµα
και στα συναισθήµατά µας και στον τρόπο που
βλέπουµε τον εαυτό µας!
Ας δούµε αναλυτικότερα το φαινόµενο αυτό για να
αποφασίσουµε τι θα επιλέξουµε να κάνουµε!

Άλλωστε... Η γνώση είναι δύναµη!

ΓΙΑΤΙ

Αρχικά ας δούµε
µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο:
• Κάποιες φορές το sexting είναι ηθεληµένο. ∆ηλαδή, κάποιος έχει σκοπό
και θέλει να στείλει τις φωτογραφίες αυτές συνήθως στο αγόρι ή το
κορίτσι του.

• Κάποιος πιέζεται από τους συνοµιλήκους του, το αγόρι του ή το κορίτσι
του. ∆εν είναι λίγες οι φορές που η διανοµή γυµνών ή ηµίγυµνων
φωτογραφιών γίνεται «της µόδας» οπότε κάποιος πιέζεται κοινωνικά να
κάνει το ίδιο χωρίς ίσως να το θέλει πραγµατικά.

• Εάν κάποιος έχει τέτοιες φωτογραφίες στο κινητό του τηλέφωνο και
τελικά το κινητό κλαπεί ενδέχεται οι φωτογραφίες αυτές να διανεµηθούν
σε πλήθος ατόµων.

• Κάποιος επιλέγει να στείλει τέτοιο µήνυµα ή φωτογραφία για να νιώσει
αρεστός ή γιατί θεωρεί ότι µε αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσει την
αυτοπεποίθησή του!

Το να στείλει κανείς τέτοιες φωτογραφίες µπορεί να είναι
µια αυθόρµητη κίνηση. Άλλωστε είναι απλά ένα «κλικ»!
Είναι όµως έτσι;
Οι φωτογραφίες ή τα µηνύµατα µπορεί να διανεµηθούν σε πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα σε πλήθος ατόµων ή/και να δηµοσιευτούν σε
διάφορους ιστοχώρους, δηλαδή σε άλλα sites! Ακόµα, ενδέχεται κάποιος
ηθεληµένα να µοιραστεί τις φωτογραφίες µας!
Ας αναρωτηθούµε..εάν χωρίσω µε το αγόρι µου ή το κορίτσι µου τι θα
γίνουν οι φωτογραφίες που έχω στείλει;

Μπορεί πράγµατι να µπλέξω;
Η γνωστοποίηση σε τρίτους µηνυµάτων ή φωτογραφιών σεξουαλικού
περιεχοµένου που αφορούν σε ανήλικους είναι µια πολύ σοβαρή
συµπεριφορά που µπορεί, κατά περίπτωση, να υπαχθεί στη νοµοθεσία
που απαγορεύει τη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών
δεδοµένων (Ν. 2472/1997) ή ακόµη και να συνιστά αδίκηµα σχετικό µε
παιδική πορνογραφία (άρθρο 348 Α ΠΚ).
Άρα το φαινόµενο του sexting µπορεί να σε οδηγήσει στον Εισαγγελέα!

Να θυµάµαι ότι:
Οτιδήποτε µοιράζοµαι στο διαδίκτυο ή µέσω κινητών τηλεφώνων δεν ξέρω ΠΟΤΕ που µπορεί να καταλήξει καθώς
οτιδήποτε ανεβάζω ή ποστάρω είναι άµεσα διαθέσιµο από πλήθος ατόµων που µπορεί να το αποθηκεύσουν!
Οτιδήποτε ανεβαίνει στο διαδίκτυο φεύγει από το δικό µου έλεγχο!

Αναλαµβάνω την ευθύνη της ιδιωτικότητάς µου
και των προσωπικών µου δεδοµένων! Πως;
• Προσέχω τις ρυθµίσεις απορρήτου στα κοινωνικά δίκτυα.
Ό,τι ανεβάζω µπορεί να το δει ο οποιοσδήποτε!

• Οι φίλοι των φίλων µου στο διαδίκτυο είναι πραγµατικοί µου φίλοι;

Επιλέγω ποιους κάνω φίλους «friend» στο διαδίκτυο!
Εάν έχω πολλούς φίλους στο διαδίκτυο δε σηµαίνει ότι είµαι διάσηµος!

• Σκέφτοµαι πριν ποστάρω, µοιραστώ προσωπικό περιεχόµενο δικό µου
ή κάποιου άλλου στο διαδίκτυο.

• Εάν δω ή µου σταλούν τέτοιες φωτογραφίες που απεικονίζουν κάποιον άλλον,

φίλο ή γνωστό απευθύνοµαι πάντα σε κάποιον ενήλικα που εµπιστεύοµαι.
Σε καµία περίπτωση δεν προωθώ κι εγώ τέτοιες φωτογραφίες γιατί έτσι µπορεί
να αντιµετωπίσω τις συνέπειες του νόµου.

• ∆εν στέλνω και δεν αποθηκεύω φωτογραφίες µου στο διαδίκτυο ή στο κινητό µου
τηλέφωνο που δεν θα ήθελα να δουν οι συµµαθητές µου, οι γονείς µου,
οι καθηγητές µου ή οι µελλοντικοί µου φίλοι και συνάδελφοι!
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Και εάν έχω ήδη στείλει τέτοιες φωτογραφίες;
Καταρχάς δεν πανικοβάλλοµαι. Ακόµα και εάν νιώθεις ότι είναι εφιάλτης να µάθουν οι γονείς σου κάτι τέτοιο
είναι σηµαντικό να ζητήσεις τη βοήθειά τους ή να απευθυνθείς σε κάποιον ενήλικα που εµπιστεύεσαι.
Ακόµα, µπορείς να καλέσεις ανώνυµα στη Γραµµή Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου.
Είναι δικαίωµά σου να λάβεις υποστήριξη ακόµα και εάν έχεις κάνει κάποιο λάθος!

Εξατοµικευµένη και ανώνυµη υποστήριξη µέσω chat από το εξειδικευµένο
προσωπικό µας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες 15:00-17:00. Τηλ. 210 6007686, email: info@help-line.gr

«Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχοµένων σ' αυτήν πληροφοριών.»

