CYBERPRZEMOC
Najczęstsze formy cyberprzemocy to:
- publikowanie poniżających filmów lub zdjęć;
- agresja słowna, np. wyzywanie na czatach internetowych, zamieszczanie
komentarzy na forum internetowym w celu ośmieszenia, sprawienia przykrości
lub wystraszenia innej osoby;
- włamania na konta serwisów i podszywanie się pod kogoś w celu
zamieszczania w jego imieniu obraźliwych postów i zdjęć na profilach innych
użytkowników; ;
- flood, czyli wiadomościami w komunikatorze, telefonami, SMSami
- wykluczanie z ineternetowych społeczności

Formą cyberprzemocy jest seksting. Jest to przesyłanie sobie nagich lub
półnagich zdjęć. Popularne szczególnie wśród nastolatków. W pewnych
sytuacjach takie zdjęcia mogą zostać zapisane, wykorzystane do szantażu czy
opublikowane bez wiedzy i zgody osoby, która wysłała zdjęcia.
Hejt to delikatniejsza forma cyberprzemocy. Może polegać na umieszczeniu
nienawistnego komentarza, obrazka, filmu czy udostępnieniu takiej treści.
Hejtu i negatywnych komentarzy jest w sieci tak wiele, że czasem może się
wydawać, że tworzy go większość osób korzystających z sieci.

Nawet pozornie niewinny żart może być rodzajem cyberprzemocy. Uważajmy
na to, co piszemy.
Na niektóre formy cyberprzemocy grozi odpowiedzialność karna.
Na przemoc nie wolno odpowiadać tym samym. Jeśli czujesz, że sprawa Cię
przerasta, skontaktuj się ze specjalistami lub odpowiednimi służbami.
Pamiętaj, że w serwisach społecznościowych wszelkie przejawy cyberprzemocy
można zgłosić do administratorów (zgłoś nadużycie).

Gdy padasz ofiarą cyberprzemocy, zachowaj dowód: zrób zrzut ekranu,
zachowaj SMSy lub wiadomości.
Jako świadek cyberprzemocy – reaguj i sprzeciwiaj się.

Istnieją różne zespoły i linie pomocowe zajmujące się sprawami dotyczącymi
bezpieczeństwa w internecie. Na stronach internetowych tych instytucji
znajdziesz informacje i wskazówki, które podpowiedzą ci, jak rozwiązać
problem cyberprzemocy. Możesz również skorzystać ze wsparcia i porad
pracujących tam specjalistów, dzwoniąc na infolinię, korzystając z czatu lub
wysyłając e-mail. Z takiej pomocy może także skorzystać twoje dziecko – dla
dzieci prowadzone są specjalne strony internetowe i infolinie.

116 111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Bezpłatny i anonimowy telefon dla dzieci i młodzieży prowadzony przez
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon dostępny jest codziennie
od 12.00 do 2.00 w nocy. Dzieci i młodzież mogą także zarejestrować się
na stronie internetowej i napisać wiadomość do konsultantów pełniących
dyżur online. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://116111.pl/

800 12 12 12 – DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Bezpłatna działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i
młodzieży. Osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące
zaniedbania względem nich. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku
Cyberprzemoc włącz blokadę na nękanie
w godzinach od 8.15 do 20.00. Więcej informacji na stronie https://brpd.gov.
pl/telefon-zaufania

