INFORMĀCIJA PUSAUDŽIEM

Es sevi nofotografēju un
nosūtīju draugam. Es viņam
uzticējos... nevarēju iedomāties,
ka viņš pārsūtīs tālāk...

Es tikai gribēju ar
to foto pievērst sev
uzmanību...
Mēs sastrīdējāmies,
bet viņa to foto ievietoja
Instagram… tagad visi
skolā smejas par mani

Mans draugs tik ļoti
lūdzās, lai nosūtu savu
kailfoto, ka
beigās padevos...

?

NESŪTI
KAILFOTO!
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! NEKAVĒJOTIES JĀZIŅO PIEAUGUŠAJAM,

SOS

kuram uzticies – mammai, tētim, skolotājai,
sociālajam pedagogam, skolas psihologam, trenerim utt.

! Ja tomēr baidies un neesi gatavs par to stāstīt tuvākajiem

pieaugušajiem, tad vērsies pie organizācijām, kas tev palīdzēs:

RĪKST
KĀPĒC NED OTO?
F
SŪTĪT KAIL

! Iespējams, tas tiks pārsūtīts
tālāk vai parādīts vēl
kādam tavam draugam,
klasesbiedram, citiem
vienaudžiem.

! Varbūt tas tiks ievietots

internetā un vienaudži to
komentēs un ar to tālāk
dalīsies.

! Zvani Bērnu Uzticības tālrunim 116111
! Ziņo Drossinternets.lv mājas lapā
! Ziņo sociālo tīklu administrācijai, pieprasot

! To, iespējams, redzēs skolas

! Ja foto ievietoji internetā pats, tad nekavējoties to izdzēs.

! Tu zaudēsi kontroli pār foto

dzēst saturu, jo šāds saturs ir pretrunā ar sociālo tīklu
lietošanas noteikumiem;

Iespējams, ka šodien tev tas šķiet smieklīgs joks vai stilīgi,
bet, visticamāk, vēlāk tu to nožēlosi.

! Nomierinies! Tev var šķist, ka pienācis pasaules gals,

taču ir svarīgi saglabāt vēsu prātu un glābt situāciju,
pirms tā nav kļuvusi vēl sliktāka. Tev jāsaprot, kurā brīdī
esi zaudējis kontroli pār foto – kādā veidā tas nokļuva
internetā un kam tu to sākotnēji nosūtīji. Rīkojies
nekavējoties, meklē palīdzību, lai pēc iespējas
ātrāk varētu dzēst tavus kailfoto no interneta! Jo
ātrāk rīkosies, jo mazāka iespēja, ka foto izplatīties tālāk.

Saņēmu skolas biedra
kailfoto, pārsūtīju citiem,
daudz nedomājot...
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biedri, vecāki, skolotāji vai tev
pilnīgi sveši cilvēki.
vai video izplatību, iespējams,
foto būs apskatāms internetā
vēl ilgi un to vairs nevarēs
pilnībā dzēst.
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Ja no tevis kāds mēģina izvilināt kailfoto,
NESŪTI, atbildi  ar smieklīgu foto vai mīmu
un BLOĶĒ šo personu.

Foto: me.me
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