ONLINE SEKSUEL TVANG OG AFPRESNING AF BØRN
– DE ER UDE EFTER DINE PENGE

#SigNej

Kontakten bliver ofte etableret via internettet
(datingsider, onlinespil, chatsider etc.) og/eller på
sociale medier.

Godt spillet Claral!

Tak. Jeg har masser af tips til
dig. Skal vi skrive et andet sted?
Cool, her er mit profilnavn.

For at vinde din tillid udgiver gerningsmanden
sig ofte for at være jævnaldrende og
tiltrækkende med sit profilbillede.
Gerningsmanden vil typisk spørge, om du
vil kommunikere privat, og om I skal være
venner på sociale medier. På den måde har
gerningsmanden adgang til dine venner og
kontakter til senere brug.

Wow, du ser godt ud… hmmm
jeg er ikke så sikker på at cam
er en god ide..

Kom nuuuu… jeg har så
meget at vise dig ;)

Du er så fræk. Tag det hele af...

Gerningsmanden vil flirte og lægge op til dig
seksuelt. Ofte benytter gerningsmanden sig af
videoer, som ligner live webcam, for at lokke dig til
at være med i en den seksuelle leg. Tilsyneladende
finder det hele sted i et fortroligt rum mellem
dig og din nye flirt, men i virkeligheden bliver du
optaget.

#SigNej
Hvad
sker der?

Game over William!

Send os 100 euro ellers deler
vi videoen med alle dine venner
og din familie!
Du har 24 timer!
Gerningsmanden vil afpresse dig for penge
ved at true dig med at offentliggøre videoen.
Typisk vil gerningsmanden sende dig
optagelsen eller et link til det site, hvor den
er uploadet (ex. YouTube). Han vil vise dig, at
han har adgang til alle dine kontakter og true
dig med at informere din familie og alle dine
venner.

Nej
nej nej!!!
Hvad gør jeg...
Ofte vil du blive bedt om at overføre pengene
til en udenlandsk konto via en hjemmeside.
Afpresningen stopper sjældent, selvom du
betaler.

Er dette
sket for dig?

SIG NEJ!

Vi kan hjælpe dig.
Du er ikke alene.
Besøg http//www.europol.europa.eu/sayno

