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Sexting Çfarë do të thotë
si perfundim?

Çfarë mund të ndodhë
ne vazhdim?
 

Sexting është shkëmbimi i mesazheve seksuale
ose foto lakuriq nëpermjet internetit ose nëpërmjet
telefonave  celular. Këto mesazhe mund te 
dërgohen në një person të vetëm ose ne shume persona 
ndërsa
faqet e internetit më të zakonshme ku mund të
ndodhin fenomene të tilla janë  rrjetet sociale
ku çdokush mund të publikoj ose te shperndaj te dhena me 
permbajtje te tilla
(p.sh. Facebook, Instagram,
Skype, etj) dhe nepermjet telefonave celularë
(MMS, Viber, etj).
Shumë mendojnë se një praktikë e tillë është
normale ne kornizen e një  marrëdhënie  ..
Por kemi pyetur veten per pasojat…

E vërteta eshte  se sexting mund te na 
krijoj  shumë probleme me shkollën,me
miqtë, shokët e klasës, prindërit, me  ligjin ose
akoma edhe miqtë tanë te ardhshem dhe me
punën  qe mund te bejme  ne te arrdhmen!! Gjithashtu 
mund të na krijoje
probleme dhe vështirësi edhe
ne ndjenjat tona dhe  ne menyren se si 
e shohim veten tone.

Le të shohim detajet e këtij fenomeni qe te 
vendosim se çfarë do zgedhim  të bëjme!

 
Le të shohim detajet e këtij fenomeni qe te 
vendosim se çfarë do zgedhim  të bëjme!

A duhet të 
dërgojë 
atij foto 

tim?



What does it really mean? 
•

•

•

•

Qe te dergoj dikush fotografi te tilla mund te jetenjë 
lëvizje spontane. Si do qe te jete është thjesht 
një "klik"!  

Së pari le të shohim 
mund te ndodhi dicka e tille:

PSE 

Ndonjëherë sexting është i qëllimshëm.Domethene, dikush ka qëllim dhe do 
të dërgojë ato foto zakonisht te dashurit apo te dashures se tij.

Dikush presionohet nga kolegët, e tyre,i dashuri apo e dashura e tyre. Nuk jane te 
pakta rastet ku shpërndarja e fotogra�ve lakuriq apo gjysmë të zhveshura është 
"e modës" dhe atehere dikush presionohet  te dergoj fotot pa e dashur ne te 
vertet..

Në qoftë se dikush ka këto fotogra� në telefonin e tij celular dhe ne qoftese ia 
vjedhin celularin mundet këto fotogra� të shpërndahen ne individë të shumte.

Dikush zgjedh të dërgoj keto  mesazhe  ose foto të tilla qe ndjehet i pëlqyeshem 
apo pse ai mendon se në këtë mënyrë do të rritë besimin e tij.

Por a është kështu?
Fotogra�të ose mesazhet mund të shpërndahet ne nje distance kohe shume 
te shpejt se shume  individë ose/te  publikohen në faqe te ndryeshme te 
internetit,domethen dhe ne sites(adresa) të tjera! Akoma dikush mund të 
dëshiroj  të shperndaj fotot tona!

Le te pyesim... nqs ndahem nga i dashuri  im ose e dashura ime cdo te ndodhe 
me fotot qe kam derguar? 

Mundet vertet te kem problem?
Zbulimi i mesazheve , ose fotogra�ve me permbajtje  seksuale tek nje 
person i trete
në lidhje me të miturit është një sjellje shume  serioze
e cila mund,  si pas rastit të jetë subjekt i legjislacionit
i cili ndalon mbledhjen dhe përpunimin e te dhenave te ndjeshme  
personale (N. 2472/1997) ose akoma rekomandon padrejtesi ne lidhje me   
pornogra�në e fëmijëve (neni 348 A PK).

Pra, fenomeni i sexting mund të çojë në prokurori.



Dhe në qostë se unë kam dërguar tashmë fotografi të tilla?

•

•

•

•

•

Ju lutem mos harroni se:

    

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Çdo gjë që ju shperndani   në internet ose nëpërmjet telefonave celulare  nuk e dini KURRE se ku mund 
të perfundoje, nderkohe cdo gje qe publikoj ose postoj jane menjehere  në dispozicion nga njerëzit të 
shumta që mund ta shpëtojne! Çdo gjë qe publikoj  në internet iken nga kontrolli im!

Marrë përgjegjësinë për privatësinë time
dhe të dhënat e mia personale! Si?

Shikoj me kujdes  parametrat e privatësisë në rrjetet sociale.
Çfarëdo qe publikoj  mund ta  shohin të gjithë

Miqtë e miqve të mi në internet janë miqtë e mi të vërtetë?
 Zgjedh atë që do bej miq «friend » ne internet.! Nëse unë kam shumë miq në 
internet nuk do të thotë se unë jam e famshme! 

Mendoj  para se të postoj, te shperndaj  perberje personale timen  ose dikujt 
tjeter   në internet.

Nqs shikoj ose më dërgojne te tilla fotogra� qe pershkruajne dike tjeter ,
mik ose te njohur  �as me dike te rritur qe i kam besim.
Në asnjë mënyrë nuk demostroj dhe une te tilla fotogra� sepse keshtu mundet 
dhe une të përballen me pasojat e ligjit.

Nuk  dërgoj dhe nuk i ruaj  fotot e mia në internet ose në telefonin tim, telefon qe 
nuk  do doja ta shohin shoket e klases , prinderit e mi, mësuesit e mi, ose miqtë e 
mi të ardhshëm dhe kolegë.

Së pari nuk panikohem. Edhe në qoftë se ju ndjehni se është një tmerr te mesojne prinderit 
dicka te tille është e rëndësishme  të kërkoni ndihmën e tyre, ose të lidhen me një të rritur të 
cilit i besoni. Gjithashtu ju mund të telefononi në mënyrë anonime në(help line) Linjen e 
Ndihmes Qendra Greke e Internetit te Sigurtë.

Është e drejta juaj për të marrë mbështetje edhe në qoftë se ju keni bëre një 
gabim. Me karakter te vecante dhe  mbeshtetje anonime nepermjet  chat nga 
personeli yn i specializuar. Te interesuarit munden te komunikojne ne ditet e punes 
dhe ne orat 15:00-17:00. Tel.2106007686, email: info@help-line.gr

Oh God! The picture I sent 
my boyfriend is...on 
facebook???
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