ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ
( cyber-bullyng)
СИТУАЦИЈЕ У КОЈИМА СЕ ДЕЦА ИЛИ ТИНЕЈЏЕРИ МЕЂУСОБНО
МАЛТРЕТИРАЈУ НА ИНТЕРНЕТУ
ШТА ЈЕ НАСИЉЕ?
•
•
•
•

О насиљу говоримо када неко некога намерно повреди и учини да се осећа лоше.
Значи , насиље је када неко повреди нечије тело или осећања.
Може бити психичко или емоционално, сексуално, вербално.
Насиље може да се деси свакоме, и деци,али и одраслима.Ако се неки облик
насиља веома често понавља истој особи, онда кажемо да је то злостављање.
Када је реч о насиљу над децом, оно може да буде насиље од стране одраслих,
као и од стране саме деце. Када деца над другом децом врше насиље, то је
вршњачко насиље.

НАСИЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Директно насиље се догађа када особа која врши насиље:
Шаље узнемирујуће поруке мобилним телефоном, е-mailom, или на chatu,
Украде или промени лозинку за е-mail или надимак на chatu,
Објављује приватне податке или неистините на chatu,блогу или интернетској
страници,
Шаље узнемирујуће слике путем е-maila, MMS порука на мобилном телефону
телефону или друштвеним мрежама
Поставља интернетске анкете о жртви,
Шаље вирусе на е-mail, мобилни телефон,
Шаље порнографију и нежељену пошту на e-mail или мобилни телефон
Лажно се представља као онај над којим се врши насиље,итд.

ПОСТОЈИ НЕКОЛИКО НАЧИНА ДА ДЕЦА ПРЕТЕ И /ИЛИ УЗНЕМИРАВАЈУ ДРУГЕ
ДОК СУ ONLINE. ОНО МОГУ:
•
•
•
•

Да шаљу е-mailove или инсант поруке које садрже увреде или претње некој особи
Да шире вређајуће коментаре о некој особи другима кроз е- mail, инстант поруку
или blogu
Да украду нечију шифру и пошаљу e-mail или инстант поруке које садрже увреде
или претње, користећи предпостављени индентитет
Да направе web сајт, често заштићен шифром, а односи се на друге људе-ученике
или чак наставнике , где остављају увредљиве коментаре

КРИВИЧНИ ЗАКОН
•

•

Када је питању неовлашћено објављивање снимака на Интернету, одговорни су
сви који имају директан контакт са таквим садржајима, дакле, не само онај ко га
постави на Интернет, већ и провајдер, власник сајта, а сви који виде такав
материјал дужни су да га пријаве
Неовлашћено снимање, видео или аудио, је кривично дело, а додатни елемент
предтавља објављивање путем различитих типова медија, што може бити
отежавајућа околност за окривљеног и довести до оштрије казне

• Неки од знакова да дете трпи шиканирање:









Жале се да их друга деца или група деце не воле
Преокупирани су питањима која се тичу другарства
Губе самопоуздање.Осећају да нису добри колико и остали
Повлаче се у себе (тихи су, тужни, незаинтересовани...)
Не желе да иду у школу или на друге активности
Проводе превише времена за рачунаром (прате развој ситуације везано за њих)
Мистериозни су када су у питању online активности
Недостатак уаинтересованости за зближавање са другом децом

 Неки од знакова да дете шиканра другу децу:
Понашају се као да је њихова група другара супериорнија у односу на остале
Проводе пуно времена за рачунаром у својој соби
Скривају своје активности на рачунару
Хвале се да користе Интернет да би правили шале на туђи рачун или крали другој
деци шифре
 Константно исмевају другу децу
 Праве проблем у школи или у некој другој заједници, тако што користе рачунар за
неприкладне сврхе (одговарају да је то „само шала“ и да немате разлога за бригу)







Како решити проблем шиканирања?





Сачувати доказ- ово је битно за идентификацију злостављача

Обратите се школи, директору,педагошко-психолошкој служби
Тражите помоћ од провајдера сервиса
Ако можете да идентификујете злостављача, контактирајте њега и
/или његове родитеље (позовите родитеља тог детета)
 У озбиљним случајевима тражите помоћ од полиције

