Szexualizált
cyberbullying
Tanácsok, információk
9-17 éves gyerekek, fiatalok
nevelőszüleinek

Online történik,
csak nem beszélünk róla…
Az internet nagyon sok pozitív hatást
gyakorolhat a fiatalok életére. Segítheti
barátságok kialakulását, csökkentheti az
izolációt, de az online világ kihívásokat
is rejt. Sok fiatal szembesül a kortársak
közötti online szexuális zaklatással akár
áldozatként, akár szemtanúként.

Mit nevezünk online szexuális zaklatásnak?
Minden olyan kéretlen szexualizált komment vagy viselkedés,
ami online történik. Akkor is hatással van a gyerekekre, ha csak
szemtanúi és nem áldozatai egy-egy ilyen esetnek.

Néhány példa:
• Szexuális tartalmú pletykák, híresztelések megosztása
• Fotókkészítéseésposztolásamásoktestéről,
testrészeirőlazért,hogyzavarbahozzákőket
• Képek, fotók átszerkesztése olyan módon,
hogy szexualizált jelentésük legyen
• Szexuálistartalmúképek,videókmegosztása,
vagyazezzelvalófenyegetés
• Kéretlen, szexuális tartalmú kommentek,
képek, megkeresések
A fiatalok sokszor nem tudják, mit csináljanak

Sokszornemkönnyűegygyereknek,fiatalnakeldönteni,hogymit
csináljon,hogyanreagáljon,hamásokígyviselkednek.Sokszor
csakakkorjönnekrá,hogyeznemhelyes,haőkvagyegy
ismerősükválikáldozattá.

Segítséget kérni nem könnyű…

• Talán Te is aggódsz amiatt, hogy mennyi minden
történhet online a gyerekekkel, amit esetleg nem
osztanakmegveled.
• Számos oka lehet annak, ha egy gyerek nem
szívesenbeszél,vagyhallgatanetesélményeiről,
tapasztalatairól..
• túlságosanzavarbaejtő
• aggódnak amiatt, hogy mi fog történni, ha szólnak
• aggódnakamiatt,hogyazérintettekbosszút
állhatnak
• aggódnakattól,hogybajbakerülnek
• nem tartják komolynak a dolgot
• nembiztosakbenne,hogyafelnőtttud-esegíteni

Hogyan tudunk segíteni
egy fiatalnak?
Sokszornemkönnyűerrőlatémárólbeszélgetni.Nevelőszülőkéntkülönösennehéz
lehetakkor,haakapcsolatodegygyerekkel,fiatallalmégalakulóbanvan
Afiataloktólnemcsakazttudjuk,hogyőkakarnakbeszélgetniezekrőlaproblémákról,
deaztis,hogymilyensegítségrevanszükségükahhoz,hogyeztmegtudjáktenni.

Mit tegyél?

• J elezd,hogyelérhetővagyakkoris,
haúgytűnik,hogyafiataléppennem
nyitottabeszélgetésre!
• Legyélőszinte!
• Legyélmegnyugtatóéstürelmes!
• Adjidőt,hogygondolkozzonés
válaszoljon!
• Ismerdel,hanemtudszvalamit,de
magyarázd el, hogy együtt ki tudtok
találnivalamilyenmegoldást!
• Kérdezd meg, hogy hogyan tudsz
segíteniésajánljfelkülönböző
lehetőségeket!

Mit ne tegyél?

• Nereagáldtúl!
• Nehibáztasd!
• Ne hidd azt, hogy tudod, hogyan érzi
magát,inkábbkérdezdmeg!
• Ne fenyegess azzal, hogy korlátozod az
internethasználatát!
• Nepróbáldkisebbíteni,vagyletagadni
anegatívérzéseket!
• Negondold,hogyanevelésedkritikája
az,amitörtént!

Hogyan kezdj egy
beszélgetést?
• Összegyűjtöttünknéhánytippet,amireérdemes
odafigyelned,hogybizalmas,elfogadólégkört
tudjteremteniabeszélgetéshez:
• Törekedjrá,hogyidőről-időrelegyenalkalom
zavartalanbeszélgetésre,aminemcsakanapi
teendőkrőlszól
• Anyitottkérdéseksegíthetnekabban,hogy
többetmegtudjabarátairól,ésarról,hogy
miveltöltikazidejüketonline.Szintebármilyen
téma alkalmas lehet arra is, hogy az online
világisszóbakerüljön.Abarátságokban,
párkapcsolatokbanisfontosszerepetjátszik
az online kommunikáció, a közösségi oldalak,
azonlinejátékfelületek.
• Sokszorkönnyebbelkezdeniegybeszélgetést,
haarrólkérdezel,hogymások(barátok,
osztálytársak) miket tapasztalnak, milyen
nehézségeikvannakazonlinetérben.
Ez megkönnyítheti, a saját élmények
megosztásátis.
• Haegygyerekaztérzi,hogybármilyentémával,
kérdéssel hozzád fordulhat, az megkönnyítheti,
hogyaszámáranehézhelyzetekbenis
segítségetkérjen.
• Fontosfigyelembevenniazegyéni
sérülékenységet,speciálisszükségleteket.
Havanrálehetőség,vonjbemás
szakembereketis,(szociálismunkás,
pszichológus)gondolkodjatokközösen.

További információ….
Ha többet akarsz megtudni a kortársak közötti cyberbullyingról,
online szexuális zaklatásról, akkor látogass el a honlapunkra:
www.kek-vonal.hu
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