
Biztonságosabb Internet Nap – Safer Internet Day - Zaklatás

Az  internet  használata  ma  már  gyakorlatilag  elkerülhetetlen.  Már  az  általános  iskolában  is  tanulnak  a  gyerekek
informatikát,  és  a  számítógépes ismereteken belül  internet  használatot.  Későbbi  tanulmányaik során egy-egy feladat
megoldásához, kisdolgozat elkészítéséhez internet nélkül már hozzá sem fognak. Ilyen esetekben a „könytárazás” gyors
és egyszerűbb módját választják. A felsőfokú intézmények hallgatói az oktatási intézményeikkel a kapcsolatot szinte már
csak az internet használatával tudják tartani.
A hétköznapi életben is az internetet vesszük igénybe a barátainkkal, ismerősökkel való kapcsolattartásban, utazás előtt
menetrend  keresésnél,  vásárlásnál,  mesterember  keresésénél,  banki  ügyek  intézésénél,  hírek  olvasásához,  bennünket
érdeklő témákban információszerzéshez, zenék, filmek, könyvek, letöltéséhez vagyis szórakozáshoz. És még sorolhatnám
a lehetőségek végtelen tárházát, amelyet az internet nyújt.
Szeretek netezni, szeretek szörfölni a neten, de

Nem  adom  meg  és  nem  teszem  közzé  a  személyes  adataimat,  banki  adataimat,  elérhetőségemet  minden
szíre-szóra, 
Nem töltök fel fotókat másról, magamról is csak olyant, amit akár évek múlva is vállalhatok,
Nem kommunikálok  olyan  stílusban,  témában,  másokról  véleményt  nyilvánítva,  amely  nem tartozik  a  nagy
nyilvánosságra,
Nem hiszek el mindent feltétel nélkül, amit olvasok, amit látok,
Nem vásárolok csak postai utánvétellel ismeretlen emberektől, cégektől, 
Nem nézegetek tiltott információkat hordozó oldalakat,
Nem töltöm a „fél életemet”, a szabadidőmet a számítógép előtt.

Így elkerülhetem, hogy 
Adathalászok  hálójába  kerüljek,  akik  az  általam  megadott  információk  alapján  bűncselekményt  követnek  el
ellenem, vagy a látottak, tapasztaltak, a velem megtörténtek miatt áldozattá váljak,
Megszámlálhatatlan, időnként zaklatásnyi mennyiségű hirdetést, reklámot kapjak,
Megharagudjanak  rám  a  barátaim,  ismerőseim,  hogy  kellemetlen  helyzetbe  hoztam  őket,  jómagam
bűncselekmény elkövetőjévé váljak.

A közösségi oldalakon egy új, veszélyes szokás terjed a fiatalok körében, a  cyberbullying,  vagyis zaklatás. Az egyre
gyakoribb internetes kortárs-zaklatás divatja mostanra a magyar fiatalokat is elérte. Egyre többen próbálják kiközösíteni
vagy megleckéztetni a számukra nem szimpatikus osztálytársat például úgy, 

- hogy álprofilt hoznak létre a nevükben, szervezetten pocskondiázzák egy közösségi oldalon, 
- esetleg megverik és az erről készült videót feltöltik a netre, 
- mobiltelefonon küldenek kellemetlen vagy ijesztő SMS-eket.

Zaklatást valósít meg a Bűntető Törvénykönyv szerint az, 
• aki mást megfélemlítve, magánéletébe, minden napjaiba beavatkozva rendszeresen, tartósan háborgat, 
• aki mást vagy hozzá tartózóját személy elleni erőszakos vagy testi épségét veszélyeztető cselekmény 

elkövetésével fenyeget.

Tippek gyerekeknek és fiataloknak az internetes zaklatás megelőzésére

1.Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött képek 
másokra, ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg, mit mondasz/küldesz másoknak.
2.Használd az eszed, mielőtt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy posztolsz online, legyen az fotó, vagy szöveg, nagyon 
gyorsan elterjedhet, nem törölhető, örökre online maradhat.
3.A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet – ne oszd meg másokkal! A mobil számodat csak megbízható barátaidnak 
add meg!
4.Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és ne vágj vissza,
ne válaszolj haragból!
5.Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a sértő üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket!
6.Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben megbízol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline számát: 
116 111, vagy a rendőrséget!
7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd 
magad, ha senki nem állna melléd?

Kedves Szülők, Pedagógusok, gyermekekkel foglalkozó Felnőttek!
Mindnyájunk feladata, hogy megvédjük gyermekeinket, fiataljainkat az internetes bűnelkövetéstől és áldozattá válástól. 
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