PĀRDOMĀM UN DISKUSIJAI: PATIESI STĀSTI
SEXTINGS

Džesika, 18 gadi.
Džesikai bija 18 gadi, kad vidusskolas beidzamajā klasē viņa sāka satikties ar 19 gadus veco
Raienu. Attiecību laikā viņa draugam īsziņās mēdza sūtīt savus kailfoto. Kad Džesika un Raiens
izšķīrās, viņš nosūtīja meitenes kailfoto kādai citai meitenei, kas, savukārt, to nosūtīja citiem
Džesikas skolasbiedriem. Džesikas kailfoto drīz vien nonāca arī citu apkārtnes skolu audzēkņu
telefonos. Kas reiz bija privāta saruna, tagad bija kļuvusi par publisku pazemojumu.
Džesikas skolasbiedri bija nežēlīgi, lielā uzmanība, zākāšana un apvainošana kļuva par
Džesikas ikdienu. Džesika izstāstīja savu problēmu mammai, taču ļoti virspusēji, neaprakstot to,
kādu teroru viņai jāpiedzīvo katru dienu skolā. Māte Džesikai piedāvāja līdz mācību gada beigām
mācīties mājskološanas režīmā, taču Džesika noraidīja mammas piedāvājumu. Māte vēlējās
apzvanīt Džesikas skolasbiedru vecākus, taču Džesika lūdza viņai to nedarīt. Džesika meklēja
palīdzību pie skolas psihologa un kāda policista, bet vienīgais, ko policists piedāvāja bija atrast
meiteni, kas izplatīja bildes un likt viņai bildes dzēst, taču jau bija par vēlu.
Vēlāk Džesika izstāstīja savu stāstu štata televīzijā, ar mērķi atturēt citus no šādas kļūdas
pieļaušanas. Taču Džesikas skolasbiedrus sižets nekādi nepārliecināja, viņi turpināja meiteni
terorizēt. Neskatoties uz to, Džesika absolvēja vidusskolu, un kad šķita, ka viss Džesikas dzīvē sāk
nokārtoties, viņas skolasbiedrs Mičs izdarīja pašnāvību. Džesika bija noskaitusies par šādu puiša
rīcību, taču arī ļoti ieinteresēta tajā, kāpēc un kā viņš pārtrauca savu dzīvi. Kad Džesika pārnāca
mājās no bērēm, viņa šķita ļoti dusmīga un aizsvilusies, bet māte neuzskatīja to par briesmu
signālu. Vēlāk māte atrada Džesiku pakārušos savas istabas skapī, viņas mobilais telefons mētājās
istabā uz grīdas.
Pēc meitas nāves Džesikas vecāki sūdzēja tiesā meitas bijušo draugu, kas izsūtīja Džesikas
kailfoto citiem, kā arī Džesikas skolu par nevērīgo attieksmi un nolaidību, un dažus Džesikas
vienaudžus, kas izturējās īpaši nežēlīgi pret viņu.

Houpa, 13 gadi.
Septītā klase gandrīz jau bija pabeigta, kad 13 gadus vecā Houpa Vitsela, cerot iegūt kāda
puiša uzmanību un simpātijas, nosūtīja viņam īsziņā bildi, kurā redzama ar kailām krūtīm. Puiša
telefons nejauši nokļuva kādas citas meitenes, Houpas skolasbiedrenes, rokās, kura Houpas bildi
pārsūtīja skolēniem no 6 dažādām apkārtnes skolām.
Houpu skolā sāka terorizēt vienaudži. Viņas draugi vēlāk stāstīja par meitenes
pārdzīvojumiem skolā, Houpa baidījās iet viena, jo kāds vienmēr viņai mēdza verbāli uzbrukt,
uzklupt, pagrūst, piespiest pie sienas, iegrūzt skolas skapītī.
Par notikušo Houpas vecāki uzzināja no direktora vietnieka, kas bija dzirdējis par izplatīto
kailfoto, un to, ka bildē redzama Houpa, arī Houpa pati to apstiprinājusi. Houpas vecāki bija šokā,
jo iepriekš jau brīdinājuši meitu par to tehnoloģiju un sociālo vietņu „ēnas pusi”. Tomēr meitene
nemeklēja palīdzību un atbalstu pie vecākiem, pat tad, kad „MySpace” lapā tika izveidotas tādas
domubiedru grupas kā „Houpas nīdēju lapa” („Hope hater page”), viņa cieta klusu.
Šķita, ka pa vasaras brīvlaiku skolasbiedri būs aizmirsuši par Houpas kailfoto incidentu,
taču līdz ar mācību gada sākšanos, Houpas terorizēšana un apvainošana sākās ar jaunu sparu. Un
tā vienā septembra sestdienas vakarā Houpas māte atrada savu meitu pakārušos šallē aiz
baldahīna gultas augšpuses.
Dienu pēc Houpas nāves viņas vecākā māsa atklāja, ka pat tad Houpas vienaudžiem vēl
nebija gana, „Houpas nīdēju lapā” bija atrodami komentāri, kuros tika jokots par Houpas nāvi.
Nākamo gadu laikā Houpas māte izveidoja domubiedru grupu „Houpas kareivji”, lai cīnītos pret
pusaudžu terorizēšanu un palīdzētu mātēm, kas nonākušas līdzīgā situācijā.

Daniels, 17 gadi.

2013.gada 15.jūlijā 17 gadus vecais Daniels izdarīja pašnāvību, nolecot no tilta. Pēc
izmeklēšanas atklājās, ka Daniels ir sarakstījies ar kādu, ko uzskatīja par sava vecuma meiteni, un
bija sūtījis viņai savus kailfoto un video. Savā nāves dienā Daniels ir izlasījis vēstuli no šīs personas,
kurā sacīts, ka bildes un video nonāks internetā, ja viņš neiemaksās noteiktu summu norādītajā
bankas kontā. Pēc stundas Daniels nolēca no tilta.

Amanda, 15 gadi.
Pēc gadiem ilgas terorizēšanas 2012.gada oktobrī 15 gadus vecā kanādiete Amanda Toda
pakārās. 7.klasē Amanda internetā komunicēja ar draugiem, paziņām un nereti arī nepazīstamiem
cilvēkiem, un vienā no reizēm kāds vīrietis viņu pierunāja ieslēgt web kameru un parādīt krūtis. Pēc
tam vīrietis viņu terorizēja, sakot, ka aizsūtīs bildi viņas draugiem, ko arī izdarīja. Amanda
nomainīja vairākas skolas, bet vīrietis turpināja viņu terorizēt, noskaidroja, kur viņa mācās, sūtīja
jaunajiem skolas biedriem viņas fotogrāfijas un ievietoja tās Facebook. Mēnesi pirms pašnāvības
Amanda ievietoja video Youtube, „Man stāsts: terorizēšana, pazemošana, pašnāvība,
paškaitniecība” (My Story: Struggling, bullying, suicide and self-harm), kurā viņa atklāja detaļas par
savu dzīvi, par to, ka vienas kļūdas dēļ viņa vairs nespēj normāli dzīvot.

Divi 13 gadus veci zēni tiek apsūdzēti par ļaunprātīgu telefona lietošanu, lai aizvainotu un
iebiedētu kādu 14 gadus vecu meiteni. Meitene pati esot nosūtījusi savu bildi vienam no puišiem
īsziņas veidā, un zēns nosūtījis to tālāk citiem puišiem. Zēni uzskatīja, ka tikai pārsūta draugiem
bildi, bet patiesībā veica noziegumu, izplatot bērnu pornogrāfiju, kaut arī paši vēl ir bērni. Savukārt
meitene, kas sūtīja savu foto, nekad nebūtu iedomājusies, ka tā nokļūs publiskai apskatei. Zēni
netika apsūdzēti kriminālnoziegumā, bet gan pārkāpumā, jo tika uzskatīts, ka zēni neapzinājās,
kāda viņu rīcībai būs ietekme.

16 gadus vecs pusaudzis tika apsūdzēts kriminālnoziegumā par bērnu pornogrāfijas
izplatīšanu, pēc tam, kad zēna Twitter profilā tika publicēta bilde, kurā redzamas 2 kailas
pusaudzes. Pēc 2 nedēļu ilgas izmeklēšanas, tika noskaidrots, ka šo foto puisim īsziņā bija
atsūtījušas tās pašas 14 gadus vecās meitenes, kas redzamas bildē.

