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Sexting
VLAANDEREN | Alle media hebben er de voorbije weken over bericht. Naaktfoto’s van enkele
mannelijke BV’s zijn op het internet te zien. En dat was niet de bedoeling van die bekende
Vlamingen. Het overkomt ook heel jonge mensen. De gevolgen zijn niet te overzien …
naaktfoto hebt gestuurd, bleek niet te vertrouwen.
Soms chatten mensen met een vals profiel. Jij denkt
dat je met een vriend chat, maar het blijkt later een
vreemde te zijn. Ook mensen die jarenlang elkaars
partner zijn, doen weleens aan sexting. Maar wanneer de een de ander bedriegt, slaat liefde om in
haat. Dan kan het gebeuren dat degene die bedrogen
werd, de naaktfoto’s van de ander verspreidt. Met
alle gevolgen van dien.

Fotootje sturen
Stel je voor dat je iemand keileuk vindt. Je begint
te chatten en geleidelijk worden de gesprekken
intiemer. Die persoon vraagt je om een foto van
(een deel van) je naakte lichaam door te sturen. Je
besluit dit te doen. Maar wanneer je de volgende
dag op school komt, merk je meteen dat er iets aan
de hand is. Velen staan te lachen en wijzen naar je.
Uiteindelijk kom je erachter dat velen je naaktfoto
hebben gezien. Je sext werd doorgestuurd. Sommigen hebben hem op hun smartphone staan. Iemand
heeft hem zelfs op het internet gegooid. Daar valt
hij niet meer te wissen. De persoon naar wie je die

WE ET JE ...
x … dat het doorsturen van een sext strafbaar is?
x … dat heel wat slachtoffers van sexting zelfmoord (proberen te) plegen?
x … dat ook webcambeelden opgenomen kunnen worden?
Je let dus maar beter op wat je voor de camera doet of toont.
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Naaktfoto’s of -video’s van jezelf doorsturen via je
smartphone of andere media heet sexting. De term is
afgeleid van seks en texting (sms of mms). De meesten doen het gewoon voor de lol. Ze sturen pikante
foto’s naar hun partner, of naar iemand die ze wel
zien zitten. Of naar iemand die daarom gevraagd
heeft. Velen vinden het spannend dat hun (toekomstige?) partner hierdoor opgewonden raakt. Maar
soms loopt het helemaal fout.

