Você sabe o que é

COM
ESTOU
VOCÊ!

DE
VERDADE?

SEXTORSÃO?

“

SEXTORSÃO NÃO É BRINCADEIRA,
E SEI QUE SERIA MUITO DIFÍCIL SE EU PASSASSE POR ISSO. MAS COM
MINHA IRMÃ EU SEI QUE EU PODERIA AJUDÁ-LA A ENFRENTAR

”

- Adolescentes / Conselho jovem da Thorn - USA

AMIZADE FAZ O MUNDO MELHOR

Vivemos na era digital e apesar de ser muito bom curtir a Internet, as vezes podemos
passar por situações complicadas. As coisas podem ficar estranhas e confusas. Quando se
trata de sextorsão, precisamos cuidar das pessoas queridas, cuidar de nós mesmos e fazer nosso
melhor para criar o mundo digital que queremos.

'

DIGA PARA SEUS AMIGOS E SUAS AMIGAS MAIS PROXIMOS [HOJE]
^
QUE ELES PODEM CONFIAR EM VOCE SE ISSO ACONTECER COM ELES

helpline.org.br
Acesse agora

Canal de Ajuda

SE amigOs precisarem
DE AJUDA, acesse:

Olá. O que está
acontecendo?

www.HELPLINE.ORG.BR

Acho que estou sendo
vítima de Sextorsão

Estou aqui para te
ajudar. Podemos falar

e uma equipe especializada pode te orientar.
Nem precisa se identificar.

#TAMOJUNTO

#PARESEXTORSÃO

próximos passos
AJUDA SEUS AMIGOS E SUAS AMIGAS

~

Sempre. Você pode até ajudar seus amigos

Esta é bem simples: se alguém te enviar uma

antes mesmo deles precisarem e agora

imagem íntima de outra pessoa, NÃO COMPARTILHE.

mesmo é uma boa oportunidade.

Não é você que tem que decidir quem deve ver o

Sextorsão é muito desconfortável, e

corpo dela, então NUNCA espalhe uma imagem de

pessoas que passam por isso geralmente

outra pessoa sem autorização.

têm medo de contar para os outros. Seus
amigos e amigas precisam saber que

ALERTA:

poderão sempre contar com você, mesmo

- Você pode até responder legalmente por este tipo de

se sofrerem algo como a sextorsão. Fale

compartilhamento.

com eles agora - quando está tudo bem - e
sempre que possível.
E estimule os outros. Sextorsão pode levar ao
Hoje, agora mesmo, fale com as pessoas

bullying, e fazer as pessoas se sentirem muito

mais próximas (ou com todxs) que elas

sozinhas. Faça as pessoas queridas se sentirem

podem contar com você. Se não souber por

bem dizendo o quanto elas são únicas e especiais,

onde começar, pode usar algo como:

e como você as ama por causa dessas coisinhas :)

“Você precisa saber que se alguém tentar

Se conhece alguém que esteja sofrendo Sextorsão,

usar imagens íntimas suas para te forçar a

você pode contar com o Canal de Ajuda da

fazer alguma coisa que não queira fazer -

SaferNet Brasil para receber orientações sobre

eu estarei com você, sem te julgar, e vou te

como ajudar (www.helpline.org.br).

ajudar a enfrentar esta parada.”

Este vídeo da campanha te fez rir, mas
também te ensinou um lance sério?
Compartilhe com toda a sua galera, para
que todos, assim como você, fiquem ligados
sobre o que é e como acontece a
Sextorsão.
IMPORTANTE!

Saiba quais são as leis que podem proteger as
vítimas e ajude a divulgar as campanhas de
conscientização sobre o tema. Divulgue também
os canais de ajuda e de denúncia para que toda
a sua galera possa saber o que fazer e ajudar
uns aos outros. Confira mais informações sobre
as leis.

Quando compartilhar, avise que você
oferecerá apoio sempre e estará por perto
para o que der e vier.

www.sextorsao.com.br

