ریکارد و رشیک سازی غیرقانونی ویدیوهایی با محتویات خشونت آمیز

رشیک ساخنت غیرقانونی تصاویر خصوصی و تحقیرکننده* ،ریکارد صدا و ویدیو یک مشکل درحال افزایش بین
اطفال و جوانان در ناروی است .بعد از اینکه چیزی به شکل آنالین رشیک ساخته شد ،حذف کردن آن بسیار
سخت است.
رشیک ساخنت ویدیوهایی با محتوی خشونت آمیز از طریق رسانه های اجتامعی ،میتواند باعث حوادث خشونت
آمیزتر با رسعت زیاد شود ،و رضورت به توجه میتواند خشونت را جدی تر مناید .عمالً هیچ محدودیتی برای نرش
چنین تصاویری ذریعۀ رسانه اجتامعی ،وجود ندارد.

آیا تا بحال به این فکر کرده اید که ...

در حقیقت ،رشیک ساخنت یک ویدیو از یک حمله ،به این معنی است که شام
دومرتبه به قربانی صدمه میزنید؟
در حقیقت ،دانسنت اینکه تصاویر خصوصی و تحقیرکننده که به شکل آنالین نرش
میشوند ،میتواند احساس تخلف در قربانی را زیاد کند؟

این قانون ،حتی در مورد تلیفون موبایل شام نیز تطبیق میشود

بسیاری از اطفال و جوانان این قانون را منیدانند .هرچند که اکرث مردم میدانند که ریکارد و
رشیک ساخنت ویدیوهای خشونت آمیز مشکل دارد ،اما بعضی از مردم منیدانند که این کار
هم یک جرم است.

آیا این اتفاق برای شام هم افتاده است؟

•
•
•
•
•
•

درخواست کمک کنید .با یک کالنسال که اعتامد دارید ،صحبت کنید.
سکرین شات بگیرید و شواهد چیزی را که اتفاق افتاده است جمع آوری کنید.
اگر یک ویدیوی خشونت آمیز دریافت کردید ،آنرا رشیک نسازید .ویدیو را حذف کنید ،به استثنای اینکه منحیث سند رضوری باشد.
این موضوع را به اپلیکیشن یا خدمات ویب راپور بدهید.
در صورت رضورت به مشاوره ،با پولیس گزمه آنالین یا پولیس معمولی با تلیفون منرب  02800به متاس شوید.
میتوانید توصیه های بیشرتی را در  slettmeg.noو ( ung.noفقط در ناروی) بدست آورید.

والدین چی کاری میتوانند انجام دهند؟

اگر اطفال و جوانان دربارۀ چیزی که به شکل آنالین اتفاق افتاده است نگران هستند ،باید آنها بدانند که میتوانند با والدین خود یا دیگر کالنساالن مورد اعتامد
صحبت کنند .با اطفال خود صحبت کنید ،نشان بدهید که درک میکنید ،سوال بپرسید و دربارۀ نتایج خشونت و رشیک ساخنت ویدیوهای خشونت آمیز به آنها
بگویید .این کار طفل شام را قادر میسازد تا انتخاب صحیح داشته باشد.

politiet.no/deleerlikdelta

*تصاویر خصوصی و تحقیرکننده ممکن است شامل تصاویری باشد که نشان میدهد یک شخص در معرض خشونت ،تهدید یا تحقیر قرار گرفته است یا تصاویری باشد که ماهیت جنسی دارد.

