Sextortion: Voorzichtig met online flirts!
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Heb je via sociale media
een friend request aanvaard
of berichten gekregen van
onbekenden waar je totaal
geen link mee hebt?

NEEN

Ben je in een gesprek
verwikkeld waar de andere
persoon jou begint te versieren
en vraagt om seksuele handelingen te stellen, zoals naaktfoto’s
doorsturen of seksuele
handelingen voor de webcam?

JA

3
Ben je ingegaan op die vraag, heb je naaktfoto’s
gestuurd of heb je seksuele handelingen gesteld
voor de webcam? En dreigt de andere persoon er
nu mee om die foto’s of het filmpje te verspreiden?
NEEN

JA

NEEN

Veel online
plezier!
Het internet is fun, maar wees
toch voorzichtig! Denk goed na
en blijf altijd op je hoede
vooraleer je met onbekenden
een online gesprek begint!
Misschien doet deze
persoon zich wel voor als
iemand anders!

You are safe :-)
Blijf wel
voorzichtig en
controleer
je privacyinstellingen!

Wees voorzichtig ! Je kent deze persoon niet eens! Verbreek het contact
onmiddellijk! Aanvaard nooit om
webcamseks te hebben of seksueel
getinte foto’s door te sturen naar
onbekenden op internet.
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Heb je hier iemand over in
vertrouwen genomen?

NEEN

Het is echt geen goed idee om hier alleen mee
te blijven zitten! Je bent het slachtoffer van een
ernstig misdrijf, de politie moet hiervan op de
hoogte worden gebracht zodat de criminelen geen
nieuwe slachtoffers kunnen maken. Als je het zelf
niet ziet zitten om de politie te contacteren, kan
Child Focus jou hierbij helpen, in alle discretie!
Child Focus kan ook verder met jou bekijken hoe
er kan vermeden worden dat de foto’s of het
filmpje (verder) verspreid worden.

Heb je vragen over veilig internet, aarzel dan niet om contact
op te nemen met het nummer 116 000, de hulplijn voor een veilig
internet van Child Focus

JA

JA

Goed zo! Als een
onbekende online
heel snel uit is op
seksuele gesprekken of handelingen, heb je terecht
onraad geroken!

Goed zo!
Zij kunnen je
helpen, wat je
in tussentijd al
zeker zelf kunt
doen:

Nu moet je de
schade beperken!
Je bent het slachtoffer
geworden van
“sextortion”, waarbij
criminelen uit zijn op
je geld. Contacteer de
politie of vertel het aan
je ouders, een vertrouwenspersoon, of aan
Child Focus, zij kunnen
je helpen. Betaal nooit!

Verzamel alle bewijzen die je kunt vinden;
chatgesprekken, emails, bankrekeningnummer van
de afperser… of maak screenshots van bepaalde
nuttige informatie. Dit kan de politie helpen om de
daders op te sporen!
Zoek je naam op internet op om te zien of de
foto’s of het filmpje ergens online te vinden zijn.
Indien je het ergens tegenkomt, rapporteer dit
aan de webbeheerder!

www.clicksafe.be

In het kader van de Connecting Europe-faciliteit (CEF)” van
de Europese Commissie, werken Insafe en INHOPE samen
aan een veilig en beter internet. www.saferinternet.org

