
Terwijl sociale mediagebruikers zichzelf zomaar blootgeven, krijgt de

Gegevensbeschermingsautoriteit een stijgend aantal klachten te verwerken. Vijf

slachtoffers over de gevolgen van hacking, cyberpesten en sexting.

Een simpele like op Facebook leidt al snel tot een berg aan persoonlijke informatie.

Toch zijn het niet alleen sociale mediaplatformen die via dataverzameling een

aanslag plegen op onze privacy.

Amber* reageerde aanvankelijk vol ongeloof op het incident met haar ex-vriend.

“Wie wil nu in godsnaam mijn foto’s gebruiken op een datingsite? Toen ik ontdekte

wie het gedaan had, werd ik razend.”

Akash tilt niet zo zwaar aan de online pesterijen. “Als het nu nog grappig zou zijn,

maar zelfs dat is het niet.”

Maar in extreme gevallen kan misbruik wel tot een identiteitscrisis of

zelfmoordgedachten leiden. “Iedereen op school had de foto gezien en keerde zich

tegen mij. Het maakte me ziek. Vriendinnen had ik niet meer. Op een gegeven

moment wou ik niet meer leven. Uiteindelijk ben ik van school veranderd”, vertelt

Emma.

Ook Selina schrok ervan van hoe makkelijk ze zich fysiek en mentaal bloot gaf. “Ik

snap nog steeds niet hoe ik mezelf zo heb kunnen laten manipuleren voor een paar

mooie woorden. Maar als je zo onzeker bent, dan is die aandacht best verslavend.

Wie weet waar die filmpjes nu nog rondgaan? Maandenlang durfde ik amper te

gaan slapen.”

Emma geeft aan dat zo’n inbreuk vooral op jonge leeftijd gevaarlijk kan zijn. “Op je

twaalfde denk je niet na over de gevolgen. Nu ik bijna 23 ben, draag ik dat nog

steeds mee. Het heeft van mij een heel onzeker persoon gemaakt.”

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door StampMedia 11-24 jaar

"MIJ KON DAT TOCH NIET OVERKOMEN. WEL DUS." |
SELINA

PRAAT EROVER

Bel met Child focus

Bel 116 000, 24/7 bereikbaar

Mail met Child focus

Antwoord binnen 24u

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Ik snap nog steeds niet hoe ik mezelf zo heb kunnen
laten manipuleren voor een paar mooie woorden.

Selina

De minste informatie kan tegen je gebruikt worden.

Selina

https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
tel:116 000
mailto:116000@childfocus.org
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/


Veel machteloosheid bij de slachtoffers, maar bij de pakken blijven zitten, heeft

geen zin. “Als ze mijn foto’s of persoonlijke gegevens willen vinden, dan kunnen ze

dat ook. Bepaalde sporen blijven onuitwisbaar”, zegt Amber.

Selina overwon langzaam maar zeker haar demonen. “Ik besef nu wel dat je nooit

iemand blindelings op het internet mag vertrouwen die je niet in real life kent. De

minste informatie kan tegen je gebruikt worden. Mij zou dat toch niet overkomen,

dacht ik. Wel dus.”

* We hebben de namen van de slachtoffers veranderd om hun anonimiteit te

respecteren.

Herken je je in het verhaal van Selina?

Lees hier wat je kan doen als je nudes verspreid worden.

Het verspreiden van naaktfoto's valt ook onder seksueel misbruik en is strafbaar.

Er zijn ook verschillende organisaties waarbij je terecht kan na seksueel misbruik.
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https://admin.watwat.be/sexting/ik-heb-een-naaktfoto-gestuurd-naar-iemand-wat-als-die-verspreid-raakt
https://admin.watwat.be/sexting/naaktfotos-naaktvideos-sturen-dat-strafbaar
https://admin.watwat.be/metoo/waar-vind-ik-hulp-bij-seksueel-misbruik
https://www.stampmedia.be/

