How to sext?
Elke tiener komt ooit wel in aanraking met een stoute selfie. Of je kind nu zelf zo’n foto maakt of er eentje van een ander te zien
krijgt. Wacht dus niet tot je ontdekt dat sexting dagelijkse kost is voor je puber, maar zorg dat hij of zij op tijd weet hoe je daar
best mee omgaat: schuif je kind deze how-to in handen (of overloop hem samen als je het aandurft).

Je wil iemand blij maken met een sexy selfie?
❑ Stel jezelf de vraag hoe goed je deze persoon kent en vertrouwt. Stuur dit soort foto’s nooit naar een vreemde of een
vage kennis.
❑ Stuur nooit ongevraagd een foto door, tenzij je zeker bent dat de ontvanger daarop zit te wachten.
❑ Stuur alleen foto’s als je je daar zelf oké bij voelt. Dringt de ander aan of krijg je iets kwetsends te horen als je weigert?
Their loss, not yours.
❑ Zorg dat je nooit herkenbaar bent op de foto. Ook de achtergrond kan mensen een idee geven wie je bent!
❑ Maak duidelijk aan de ander dat deze foto enkel voor hem of haar bedoeld is, voordat je die stuurt. Zodra de ander deze
foto heeft, heb je hier geen controle meer over.
❑ Plaats deze foto’s nooit ergens waar iedereen ze kan zien.

Je wil iemand vragen om een sexy selfie?
❑ Vragen mag! Maar zet nooit iemand onder druk om jou een gewaagde foto van zichzelf te bezorgen.
❑ Twijfelt de ander of lijkt het alsof die zich daar toch niet zo comfortabel bij voelt? Neem je woorden dan terug en zeg dat
het zeker niet moet.
❑ Gaat de ander in op je verzoek, hou de foto dan voor jezelf. Deel die niet met anderen en zet de selfie zeker niet op een
openbare pagina: dat is niet enkel respectloos, maar ook strafbaar als het om een foto van een minderjarige gaat.

Je krijgt een pikante foto te zien die een ander heeft ontvangen?
❑ Maak duidelijk aan de verspreider dat je zoiets echt niet doet en vraag om de foto te verwijderen. Verwijder zelf de foto
en vraag dit ook aan iedereen die de foto ontvangen heeft.
❑ Staat de foto op een openbare pagina? Dan kan je dit rapporteren bij de beheerder of eigenaar van de website.
❑ Wordt de foto toch verder verspreid? Vraag dan hulp aan vrienden, ouders of leerkrachten.

www.medianest.be

