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SEXTING  

Sextinga eduki oso pribatuak bidaltzeari deritzo. Igorleak berak jarrera sexual batean 
eratzen dituen soinu-grabaketak, argazkiak edo bideoak izan daitezke, biluzik edo 
erdi-biluzik, eta gehienetan sexu- edo maitasun-bikotekideari edo beste lagun batzuei 
bidaltzen dizkie, joko moduan ere bai. 

Sextinga eratzeko eta igortzeko arrazoi nagusiak ondorengoak dira: maitasun-harremana, 
ligatzea, nor bere burua nabarmendu nahi izatea, oldarkortasuna, lagunen presioa, 
mendekua, larderia eta xantaia. 

Sextingak arrisku handian jartzen du egilea. 

- Telefono mugikor bateko irudi bat seguru dagoela pentsa daiteke, baina errealitatean 
modu ugari daude irudi hori gailutik ateratzeko. Mugikorra galtzea, lapurreta bat, akats 
bat, broma bat … edo jabearen borondate bera. 

- Hartzailearen diskrezioaz — edo betiko maitasuna aitortu duen pertsonaz— erabat 
fidatzea beharrezkoa da. Sarean argitaratzen duzuna edo zure mugikorretik ateratzen 
dena berreskuraezina bihurtzen da, zure kontrolpetik ihes egiten du eta edonorengana 
heldu daiteke edozein momentutan. Orain erakutsi nahi duzuna, beharbada bihar ez zaizu 
gustatuko. Gaur bidaltzen diozunari, beharbada bihar ez da zure laguna izango. 
Gainera gero eta webgune gehiago daude irudi horiek bildu eta igortzen dituztenak: 
zure irudi pribatuak horietako batean amaitu dezakete, pederastek, akosatzaileek eta 
xantaiagileek ikusteko arriskuarekin.

- Teknologia berriek bide ematen dute eduki horien igorpen masiboari, erabateko kontrolik 
gabekoa. Ondorioz, oso erraza da izaera pribatu batekin sortu ziren irudiak konprometituak 
bihurtzea eremu publikoarenak izatera igarotzen direnean.

- Pertsona baten irudi bat jasotzea edo ateratzea ez dizu igortzeko eskubiderik ematen. 
Mugikorrean irudi (argazki edo bideo) bat izateak ez du esan nahi horrekin nahi duzuna 
egiteko eskubiderik duzunik. Bi gauza desberdin dira. Irudia ateratzeko baimena eman 
bazizuten ere, horrek ez du esan nahi hirugarren pertsona bati bidali ahal diozula. 

- Ez ezazu jarrera desegokiarekin parte hartu, barrezka edo ezer ez eginez. Sextinga irain 
eta jazarpen kolektibo bihurtzen denean, kaltedunak min handia pairatzen du, sekulako 
sufrimendua. Zuk bultzatzen eta txalokatzen baduzu, erantzule bihurtuko zara. Isiltzen 
bazara, zure isiltasunak zirikatzaileari lagunduko dio eta biktima minduko du. 

- Haur pornografiaren sormena, jabetza eta igorpena delitua da. Haur pornografia 18 urte 
bete ez dituen pertsona batek sortutako eduki sexuala deritzo. Horrelako irudiak heltzen 
bazaizkizu, berehala ezabatu itzazu. Haien igorpena norbait mintzen ari bada pentsatzen 
baduzu, lehendabizi heldu bati jakinarazi iezaiozu. 

Legea beti gauzatzen da, baita adingabeetan ere, Internet eta mugikorrekin. Ez zaitu 
justiziaren aurrean libratuko denek egitea, zu identifikatzea lortuko ez dutela pentsatzea 
edo adingabea izatea. Legeak zu babesteko daude eta horregatik arlo guztietan 
gauzatzen dira. Besteak ere babesten dituztenez, kontuak eskatuko dizkizute arauak 
errespetatzen ez badituzu.  
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USR_EUSK_ETXEA
Nota adhesiva



1.- Nire mugikorrarekin argazki edo bideoak bidaltzean haien kontrola izaten 
jarraitzen dut? 

Bai  Ez

2.- Argazki edo bideo horiek bidaltzen ez baditut eta nire mugikorrean gordetzen baditut, 
beste pertsona batzuk eskuratzeko aukera saihesten ari naiz? 

Bai  Ez

3.- Nik bidalitako argazki edo bideo horien hartzailea beti diskrezioz jokatuko duela 
pentsa dezaket?  

Bai  Ez

4.- Nik bidalitako argazki edo bideo horien hartzailea beti diskrezioz jokatuko duela 
pentsa dezaket? 

Bai  Ez

5.- Sextingeko argazki bat jasotzen badut, nire lagunei birbidali diezaioket? 

Bai  Ez

6.- Sextinga mendeku edo iseka gisa erabiltzeko aukera dago? 

Bai  Ez

7.- Irudi horiek era masiboan heldu ahal zaizkie hirugarren pertsonei? 

Bai  Ez

8.- Irudiak haur pornografiako webgunetan ager daitezke eta pederasten eskuetan 
jausteko arriskuan egon? 

Bai  Ez

9.- Erdi-biluzik nire argazki bat bidaltzen badut haur pornografia da?  

Bai  Ez

10.- Irudi pornografikoen sormena, jabetza eta igorpena delitua da? 

Bai  Ez

GALDERAK
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