
Bilag 2: Svar til Sofie

Her følger forslag og inspiration til svar til de spørgsmål, advokaterne måske stiller Sofie.

- Hvorfor er du stået frem med din historie?

Jeg er ked af, at nogen har delt en video, jeg er med i, og jeg vil gerne have, at andre

forstår, hvorfor man ikke skal dele intime videoer af andre. Det er ikke rart.

- Kunne du have gjort noget for at forhindre, at du kom med på sådan en video?

Jeg vidste ikke, at jeg blev optaget på video. Hvis jeg havde gjort det, havde jeg

selvfølgelig ikke sagt ja til det, der skete.

- Er det ikke din egen skyld... Du kunne bare have ladet være med at have sex med

den fyr?

Jo, men jeg havde tillid til, at det var noget, der blev mellem os. Jeg havde ikke på nogen

måde forestillet mig, at det kunne blive optaget og delt. Tænk over, om I selv ville have

overvejet det, hvis det var en af jer, der var sammen med en anden.

- Du er træt af, at folk kigger på dig og taler om dig efter det, der er er sket, men er det

ikke din egen skyld, når du har valgt at fortælle om det?

Det var ikke mit valg, at videoen skulle deles. Jeg fik det at vide i byen en aften, og

allerede der var videoen delt rigtig mange gange. Jeg ville selvfølgelig helst have, at

videoen aldrig var blevet delt, men nu hvor det er sket, mener jeg også, det er mit ansvar

at råbe op. Både for min egen skyld, men også så andre ikke udsættes for det samme

som mig. Jeg håber, at dem, der har optaget og delt videoen skammer sig over det, de

har gjort, og at de vil tænke sig rigtig godt om en anden gang.


