
Bilag 3: Person, der har optaget videoen

Her følger forslag og inspiration til svar til de spørgsmål, advokaterne måske stiller
personen, der har optaget videoen

- Hvorfor har du optaget en video af dig og Sofie, der har sex?

Sofie og jeg var gode venner, og jeg tænkte, det ville være fedt at have en video, som jeg

kunne vise frem for drengene. Hun ved, hvordan jeg er, så når hun først havde sagt ja til

at have sex med mig, burde hun måske ikke være så overrasket over, at jeg kunne finde

på den slags.

- Videoen er blevet over hele Danmark, og Sofie har det oplevet det som meget

ubehageligt at få delt billeder af sig selv i en meget intim og sårbar situation. Har du

det ikke dårlig med det, der er sket?

Jeg er ked af, at Sofie har det dårligt, men jeg synes ikke, det er min skyld, at videoen er

blevet delt med hele Danmark. Jeg delte videoen i en gruppe med ti venner, og jeg

havde ikke forestillet mig, at videoen ville blive sendt videre derfra. Hvordan skulle jeg

kunne vide det? Jeg ville bare vise mine venner, hvad vi havde lavet. Det er sådan noget,

vi gør.

- Hvorfor spurgte du ikke Sofie, om du måtte optage det på video? Så havde hun haft

muligheden for at sige nej.

Jeg vidste ikke, at der ville blive en så stor sag ud af det, og at det ville påvirke hende så

meget. For mig var det bare en video, jeg kunne dele med mine venner. Hvis jeg havde

spurgt, havde hun nok sagt nej, men det var jo heller ikke meningen, at den skulle ud på

hele internettet. Jeg synes ikke, det er i orden, at nogle af mine venner har delt den med

andre uden for vores gruppe.


