Thisted Kommune

Kære forældre til børn i 7. – 9. klasser i hele Thisted Kommune
Dato: 6. februar 2015
Vi ser i øjeblikket en meget bekymrende facebooktendens, som desværre også er blevet udbredt
blandt de unge på skolerne i Thisted Kommune.
Det foregår i ”lukkede” grupper på Facebook. Udfordringen er også: Hvor længe kan en gruppe forblive ”lukket!”
Medlemmer af disse grupper deler nøgenbilleder/letpåklædte billeder. Billederne sendes via Snapchat. Billeder taget via ”Snapchat” forsvinder normalt efter 8-10 sekunder, men de kan gemmes og
gendannes via en APP.
Det er kommet os for øre, at der er unge, flest piger, men også drenge, der bliver og føler sig presset til at sende nøgenbilleder/letpåklædte billeder.
Alt i alt en rigtig, rigtig dårlig tendens med voldsomme og for de unge helt uigennemskuelige konsekvenser.
Vi vil gerne opfordre jer forældre til, at I følger op på dette ved at tale med jeres børn/unge. Fortælle de unge, hvor alvorlig denne tendens er og at
det er strafbart at videresende billeder uden tilladelse, hvilket vil give en plet på straffeattesten, hvis man er fyldt 15 år.
Selvom man ikke er fyldt 15 år fritages man ikke for ansvar, og kommunens SSP – system inddrages straks, da vi finder tendensen yderst bekymrende og voldsomt krænkende for de
børn/unge, der bliver lagt ud på nettet med nøgenbilleder eller i hvert fald med grænseoverskridende lidt tøj på.
Desuden det gruppepres der helt automatisk kan opstå, hvis dette grænseoverskridende tiltag kommer tæt på!
I denne uge har Politiets SSP – politiassistent Morten Jensen været involveret i en konkret sag
i Kommunen.
Ligeledes vil vi opfordre jer forældre til at tale med jeres børn/unge om hvilke konsekvenser det
kan have og sende nøgenbilleder/letpåklædte billeder til andre. Når billederne først er sendt er de
ikke længere personlige og kan let misbruges.
Sidst men ikke mindst at tale med de unge om, at det er vigtigt, at de kontakter en voksen, hvis de
føler sig presset til at videresende billeder eller på anden vis føler sig utryg.

Skuespiller Peter Mygind siger: ”Det at blive krænket digitalt er som at få buksevand foran hele verden”!
Skulle dette give anledning til spørgsmål kan I kontakte Skoleledelsen, skolens SSP-kontaktperson,
Morten Jensen eller undertegnede.
På Thisted Kommunes vegne
Lejf Brogaard
SSP og Forebyggelseskonsulent
Mail: lebr@thisted.dk eller tlf. 99172066

SSP
- Gør en forskel!

