fale sobre

SEXTORsão.

“

”

Minha mãe me disse que não seria o fim do mundo se isso acontecesse e que
nós poderíamos superar isso.
- Menina, 18, participante pesquisa Thorn / EUA

SABEMOS QUE É DIFÍCIL, MAS VOCÊ FAZ BEM ESTANDO AQUI :)
Crianças e adolescentes estão em segurança por causa do seu apoio e orientação em todos os
desafios da vida. A segurança na era digital é um tema novo, e possivelmente crianças e adolescentes
se sentem mais confortáveis navegando em comunidades online do que você - mesmo que saibam
menos do que precisam para se manterem seguros. Aqui há algumas coisas que você pode fazer para
ajudar a evitar ciladas e situações perigosas como a sextorsão.

PRÓXIMOS PASSOS

Fale sobre o assunto com crianças e adolescentes, e então converse pessoas próximas.

#1 FALE COM SEUS FILH@S SOBRE SEGURANÇA ONLINE
Falar sobre a vida digital pode ser um bom ponto de partida, inclusive tratando de
temas mais sensíveis como o sexting e o compartilhamento de nudes - até porque
esses são temas que eles conhecem.
DICAS:
Sexting é o compartilhamento de mensagens sexualmente explícitas ou nudes
(ou semi-nudes) pelo celular e outros dispositivos. Veja algumas dicas para começar uma conversa:
- Mostre-se aberto para conversar
sobre assuntos sensíveis;

- Explique que qualquer ameaça ou chantagem pode e
deve ser denunciada;

- Prepare-se para escutar sem julgar
antes de reagir;
- Aproveite notícias e casos para
iniciar um diálogo sobre o tema;

- Por pior que seja uma situação, pedir ajuda e
contar com pessoas de confiança é sempre a
melhor saída;

- Reforce que mesmo sem dominar
tanto as tecnologias, você estará
sempre disponivel se for preciso;

- Destaque a importância da proteção da própria
intimidade e do respeito aos outros;
- Reforce que espalhar conteúdos íntimos de
outras pessoas é crime.

~

PRÓXIMOS PASSOS... ContinuAçÃO
FALE SOBRE SEXTORSÃO E SOBRE COMO ELA ACONTECE
DICA
As crianças e os adolescentes que vivem
sextorsão ficam com muito medo de se
envolverem num problema. Eles têm medo
de envergonhar seus pais, de serem
suspensos na escola, julgados por colegas
ou terem problemas com a polícia. Esses
medos podem até ser usados pelo
abusador para manter o controle sobre eles
- e, infelizmente, essas coisas acontecem.
Esses medos fazem as crianças se calarem,
e podem levar a tragédias terríveis. O seu
medo e frustração são compreensíveis. Mas
as crianças e os adolescentes precisam
saber que vocês irão sempre enfrentar
essas situações juntos. Mesmo se você já
souber disso, ter esse tipo de conversa pode
fazer uma grande diferença para eles
compartilharem suas experiências com você
se algo der errado.

Nos mobilizando e conscientizando podemos
criar uma super rede de proteção para todas
as nossas crianças e adolescentes.
Compartilhe o vídeo com seus familiares,
conhecidos e outras pessoas próximas.
Quanto mais gente souber como a Sextorsão
acontece, mais preparados ficaremos para
lidar com essas situações. Você também
pode usar e divulgar as dicas sobre controle
parental disponibilizadas pela SaferNet.

Se manter atualizado com as rápidas
mudanças tecnológicas é difícil. Mas você
não precisa ser um especialista. Você pode
até baixar alguns aplicativos e pedir para
seus filh@s te explicarem como funcionam.
Pergunte para el@s quais são seus apps
favoritos. Quanto mais você conversar, mais
fácil será entender se algo ruim está
acontecendo - e mais provável que
compartilhem situações desconfortáveis com
você. Os apps mais comuns entre crianças e
jovens hoje são para compartilhamento de
fotos e vídeos em tempo real. Mas isso
sempre muda muito rápido - então pergunte
o que mais curtem no momento.

Podemos tomar pequenas atitudes para
promover um futuro melhor para nossos
adolescentes online. Pergunte à direção da
escola se possuem um protocolo para lidar
com os casos de Sextorção e também
prevení-los. Compartilhe este material nas
reuniões e grupos de familiares da escola de
seus filhos. Se quiser se aprofundar, aprenda
mais sobre as leis que podem ser acionadas
nos casos de compartilhamento não
consentido de imagens íntimas. Em muitos
casos estas leis podem ser aplicadas também
aos casos de Sextorsão. Veja também este
guia do Facebook sobre o assunto:
https://bit.ly/2ruYWIX

#TamoJunto

Use esses apps junto com as crianças - e peça a eles te
ensinarem como fazer isso. Mas saiba que, se você os
seguir, pode ser que criem outro perfil para compartilhar
coisas que eles não querem que você veja. Se não
tiverem idade mínima para usar certos apps, negocie os
limites a partir de como avalia a maturidade delas. Em vez
de espionar, é mais interessante acompanhar e definir
regras claras.

www.sextorsao.com.br

