Cyberprzemoc włącz blokadę na nękanie
Poradnik dla rodziców

Cyberprzemoc a prawo
W polskim prawie nie ma definicji cyberprzemocy. Brak również przepisów
wprost regulujących to zjawisko. Nie oznacza to jednak, że nie możemy się
przed nim bronić, a sprawcy pozostają całkowicie bezkarni.

W celu ochrony dzieci przed przemocą w internecie rodzice
mogą wykorzystywać istniejące regulacje – zarówno przepisy
prawa karnego, jak i kodeksu cywilnego.
Niektóre akty internetowej agresji naruszają obecnie obowiązujące prawo
(są uznawane za przestępstwo lub wykroczenie) i mogą zostać zgłoszone
na policję, do prokuratury lub do sądu. Są to: zniesławienie lub zniewaga,
naruszenie wizerunku, stalking, podszywanie się pod kogoś, groźby,
włamania. W przypadku tych przestępstw/wykroczeń ściganie sprawcy
cyberprzemocy następuje po złożeniu wniosku przez osobę pokrzywdzoną.
ZNIESŁAWIENIE, ZNIEWAGA
Przesyłanie obraźliwych treści i opinii na temat dziecka, tworzenie
ośmieszających stron internetowych, rozsyłanie za pomocą telefonu
kompromitujących materiałów, rozsiewanie plotek i pomówień.
Przykład: Kolega rozesłał do wszystkich osób w klasie przerobione zdjęcie
koleżanki, na którym jej twarz doklejona została do tułowia świni.
NARUSZENIE WIZERUNKU
Zamieszczenie zdjęcia lub filmu z udziałem dziecka na stronie internetowej
lub portalu społecznościowym, rozesłanie zdjęcia lub filmu z jego udziałem
e-mailem, telefonem komórkowym bez jego zgody.
Przykład: Koleżanki zamieściły na klasowym portalu zdjęcia dziewczynki znad
morza w kostiumie kąpielowym z podpisem „Uwaga! Wieloryb na plaży”.
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WŁAMANIA
Włamania do miejsca w internecie strzeżonego hasłem, np. na konto
e-mailowe, profil w serwisie społecznościowym czy blog w celu
uzyskania dostępu do informacji lub niszczenia/zmieniania zamieszczonych
tam materiałów.
Przykład: Ktoś włamał się na fotobloga nastolatki na Instagramie i usunął
wszystkie zdjęcia, które zamieszczała tam od kilku lat.
KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI (PODSZYWANIE SIĘ)
Podawanie się za pokrzywdzonego (po uprzednim włamaniu się na jego
konto i uzyskaniu dostępu np. do jego poczty, konta w komunikatorze itp.)
i wysyłanie w jego imieniu wiadomości, nieprawdziwych informacji do innych
osób; rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o ofierze.
Przykład: Koleżanka z klasy założyła koledze konto na portalu randkowym,
na którym zamieściła jego zdjęcie i podała jego adres e-mailowy wraz
z informacją, że jest chętny do świadczenia usług towarzyskich w zamian
za pieniądze.
GROŹBY
Przesyłanie gróźb drogą e-mailową lub za pomocą innych narzędzi dostępnych
w internecie, takich jak czat, komunikatory, forum itp.
Przykład: Ktoś nieznany przesyła chłopakowi na komunikatorze wiadomości
o treści „W końcu cię dopadniemy debilu!”, „Zdychaj śmieciu!”. Do jednej
z nich dołączone było zdjęcie szkoły, do której chodzi.
CYBERSTALKING
Wielokrotne wysyłanie komuś w internecie lub przy użyciu telefonu
niechcianych informacji, zdjęć, bardzo częste wysyłanie e-maili i informacji
za pomocą komunikatorów czy czatów mimo braku zgody odbiorcy.
Przykład: Po rozstaniu z chłopakiem dziewczyna otrzymuje od niego po
kilkadziesiąt SMS-ów i e-maili dziennie. Bardzo często chłopak pisze w nich,
że wie z kim ona się spotyka, gdzie chodzi po szkole itp.
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NIEKTÓRE PRZESTĘPSTWA TO TZW. PRZESTĘPSTWA ŚCIGANE Z URZĘDU:
opublikowanie w internecie, w jakiejkolwiek formie, filmu lub zdjęcia nagiej
osoby poniżej 18 roku życia (jest to przestępstwo rozpowszechniania
pornografii z udziałem dziecka);
znieważenie grupy osób na tle religijnym, etnicznym itp.;
stalking w przypadku, gdy jego następstwem było targnięcie się na życie
ofiary cyberprzemocy.
Osoby lub instytucje publiczne (np. szkoły) posiadające wiedzę o tego rodzaju
przestępstwach mają obowiązek zawiadomić o nich policję lub prokuraturę,
która następnie zobowiązana jest wszcząć właściwe postępowanie. Podjęcie
postępowania przez organy ścigania w tej sytuacji nie wymaga złożnia wniosku
o ściganie sprawcy przez osobę poszkodowaną.
Pamiętaj!
W przypadku cyberprzemocy w stosunku do dzieci, czyli osób
poniżej 18 roku życia, wszystkie działania prawne realizują rodzice
lub opiekunowie prawni.
Decydując się na podjęcie kroków prawnych, należy mieć świadomość, że
w praktyce droga ta może okazać się skomplikowana i kosztowna. Sprawy
cywilne trwają zwykle bardzo długo i wymagają wniesienia wysokich opłat
sądowych. Brak współpracy ze strony wielu administratorów sieci często
utrudnia ustalenie sprawcy, a rodzice jako osoby fizyczne, a nie uprawnione
instytucje, ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych, mają
ograniczoną możliwość uzyskania informacji o cyberagresorze.
Szczegółowy opis działań prawnych, jakie możesz podjąć w sytuacji różnych
form cyberprzemocy, wraz ze wzorami pism procesowych znajdziesz
w poradniku „Jak reagować na cyberprzemoc? Poradnik dla szkół”, dostępnym
m.in. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/dbamy-o-dobry-klimat-szkoly/materialy-3/
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Gdzie mogę szukać pomocy?
Istnieją różne zespoły i linie pomocowe zajmujące się sprawami dotyczącymi
bezpieczeństwa dzieci, także 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.
800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli,
którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy,
a także pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności,
takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane
z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami
psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia
odżywiania. Linia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
12.00–15.00. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://800100100.pl/
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
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