Szexualizált
cyberbullying
Tanácsok, információk
9-12 éves gyerekek szüleinek

Online történik,
csak nem beszélünk róla…
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
azért hozta létre ezt a rövid útmutatót,
hogy segítséget nyújtson szülőknek,
felnőtteknek ahhoz, hogy beszélgetni
tudjanak gyerekekkel a kortársak közötti
szexualizált cyberbullyingról

Mit az a szexualizált cyberbullying?
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:
• Képek, fotók átszerkesztése olyan módon, hogy
szexualizált jelentésük legyen
• Másokonlinezaklatása,bántásaazért,mertkülönböznek,
nemelég“fiúsak”vagy“lányosak”
• Fotókkészítéseésposztolásamásoktestéről,testrészeiről
azért,hogyzavarbahozzákőket
• ”Viccelődni”valakinekavalósvagyvéltszexuális
identitásával
•
A gyerekek sokszor nem tudják, mit csináljanak

Sokszornemkönnyűegygyereknekeldönteni,hogymit
csináljon,hogyanreagáljon,hamásokígyviselkednek.
Sokszorcsakakkorjönnekrá,hogyeznemhelyes,haőkvagy
egyismerősükválikáldozattá.

Mi az, amit tudunk?

• A
 szülőkegyiklegnagyobbaggodalma,hogynemveszik
észre,haagyereküketvalamirosszélményérianeten,
ésagyereksemszólróla.Számosokalehetannak,ha
egygyereknemszívesenbeszél,vagyhallgatanetes
élményeiről,tapasztalatairól..
• túlságosanzavarbaejtő
• aggódnak amiatt, hogy mi fog történni, ha szólnak
• aggódnakamiatt,hogyazérintettekbosszútállhatnak
• aggódnakattól,hogybajbakerülnek

• nem tartják komolynak a dolgot

Hogyan segíthetünk
a gyerekeknek?
Akutatásunkbólmegtudtuk,hogybársokszülőbeszélgetagyerekévelazonline
tapasztalataikról,deeztatémátmégisnagyonnehéznekérzik.Agyerekektőlpedig
nemcsakazttudtukmeg,hogyőkakarnakbeszélgetniezekrőlaproblémákról,
deaztis,hogymilyensegítségrevanszükségükahhoz,hogyeztmegtudjáktenni.

Mit tegyél?

• L
 égykíváncsiagyerekekonline
életére,tapasztalataira!
• Legyélelérhető,habeszélgetni
szeretne!
• Legyélőszinte!
• Legyélmegnyugtatóéstürelmes!
• Adjidőt,hogygondolkozzonés
válaszoljon!
• Ismerdel,hanemtudszvalamit,
de magyarázd el, hogy együtt
kitudtoktalálnivalamilyen
megoldást!
• Kérdezd meg, hogy hogyan tudsz
segíteniésajánljfelkülönböző
lehetőségeket!

Mit ne tegyél?

• Nereagáldtúl!
• Nehibáztasd!
• Ne hidd azt, hogy tudod, hogyan
érzimagát,inkábbkérdezdmeg!
• Ne fenyegess azzal, hogy
korlátozodazinternethasználatát!

Hogyan kezdj
beszélgetést?
• Összegyűjtöttünknéhánytippet,amire
érdemesodafigyelned,hogybizalmas,
elfogadó légkört tudj teremteni a
beszélgetéshez:
• Törekedjrá,hogyidőről-időrelegyenalkalom
zavartalanbeszélgetésre,aminemcsak
anapiteendőkrőlszól
• Anyitottkérdéseksegíthetnekabban,hogy
többetmegtudjagyerekedbarátairól,és
arról,hogymiveltöltikazidejüketonline.
Szintebármilyentémaalkalmaslehetarrais,
hogyazonlinevilágisszóbakerüljön.
Abarátságokban,párkapcsolatokbanisfontos
szerepet játszik az online kommunikáció, a
közösségioldalak,azonlinejátékfelületek.
• Sokszorkönnyebbelkezdeniegy
beszélgetést,haarrólkérdezel,hogymások
(barátok,osztálytársak)mikettapasztalnak,
milyennehézségeikvannakazonline
térben.Ezmegkönnyítheti,asajátélmények
megosztásátis.
• Haagyerekedaztérzi,hogybármilyen
témával,kérdésselhozzádfordulhat,
az megkönnyítheti, hogy a számára nehéz
helyzetekbenissegítségetkérjen.

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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