ULOVLIG FILMING OG DELING AV VOLDSVIDEOER
Ulovlig deling av private og krenkende bilder*, lydopptak og filmer er
et økende problem blant barn og unge i hele Norge. Når noe først er
delt på internett, er det svært vanskelig å få det slettet.
Deling av voldsvideoer i sosiale medier kan gi en smitteeffekt som
fører til at det blir flere tilfeller av vold, og at volden blir grovere på
grunn av et ønske om oppmerksomhet. Bruk av sosiale medier gjør
delingen nesten grenseløs.

HAR DU TENKT PÅ AT:
Den som deler en voldsvideo er med på å utsette
voldsofre for et nytt overgrep. Å få private og
krenkende bilder og videoer spredt kan være
en tung belastning.

NORSK LOV GJELDER OGSÅ PÅ MOBILEN
Mange ungdommer kjenner ikke lovverket.
De fleste vet at det er dårlig gjort å filme og sende
voldsvideoer, men visste du at det er straffbart?

OPPLEVER DU NOE AV DETTE?
• Få hjelp. Snakk med en voksen du stoler på.
• Ta skjermbilder og dokumenterer det som har skjedd.
• Hvis en voldsvideo er delt, ikke del den videre. Ta vare på videoen hvis
den skal brukes som bevismateriale, ellers: slett den fra din egen enhet.
• Meld fra til appen eller nettjenesten det gjelder.
• Du kan få råd hos politiets nettpatruljer eller ringe politiet på 02800.
• Se flere råd på slettmeg.no og ung.no.

HVA KAN FORELDRE GJØRE?
Barn og unge må vite at de kan snakke med foreldre eller andre voksne de stoler på,
hvis de er bekymret for noe som har skjedd på nett. Snakk med barna, vis forståelse,
still spørsmål og fortell om konsekvensene av vold og deling av voldsvideoer. Slik kan
barnet ditt lære å ta gode valg.
politiet.no/deleerlikdelta
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*Private og krenkende bilder kan være bilder som viser at noen blir utsatt for vold, trusler, ydmykelser og/eller bilder av seksuell art.

