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COVID-19 har ändrat världen på oväntat sätt och både avbröt vardag och låste

många människor hemma. Samtidigt försätter förövare att locka sina offer och

sälja dem på nätet även mer än tidigare.  Därför vill vi uppmärksamma att offer för

våld och exploatering inte får nedprioriteras i Corona-tider.

 

Förövare har för länge sedan övergått från att locka sina offer på gatan till att

använda internet.  Nu när alla sitter hemma är teknologi ett huvudverktyg för

förövare för att locka framförallt unga tjejer och kvinnor med chattförfrågningar,

jobbförslag eller vänliga relationer. Förövare använder sociala medier, online spel

och olika typer av chattprogram, där de träffar sina offer och sedan med

utpressningsmetoder tvingar dem att ladda upp eller skicka nakenbilder

eller nakna videor.  Sociala medier och chattprogram används också för att sälja

dessa bilder och filmer till andra förövare som sitter hemma och betalar för

tillgång till den sortens material.

www.ncev.org



Webbsidor som Pornhub och liknade blir rikare under tider av epidemi, när de

kan ge större tillgång till pornografi bilder och videor för fler förövare. Bland

filmerna som existerar på såna webbsidor finns det filmer med offer för

människohandel, sexuella övergrepp av barn, våldtäkter och fysiskt våld. Med

ökat intresse för såna webbplatser ökar användningen av porr samt efterfrågan

för innehåll med sexuell exploatering och våld. 

 

Corona-viruset har tagit all uppmärksamhet och överskuggat alla andra frågor

och det är därför viktigt att komma ihåg att epidemin gör utsatta människor än

mer utsatta och de som inte var utsatta tidigare riskerar nu att bli det.

 

Det är viktigt att uppmärksamma vad era barn eller vänner gör på nätet och

också vågar prata om det. Våldet tar inte paus. 

 

På grund av efterfrågan för sexuell exploatering på nätet

kan öka i Corona-tider kan det bli även fler antal offer som behöver hjälp efter

att epidemin tagit slut.
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"Bland filmerna som existerar på såna

webbsidor finns det filmer med

offer för människohandel, sexuella

övergrepp av barn, våldtäkter och fysiskt

våld."
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