Ryzykowne
zachowania w sieci.

Sexting to zjawisko,
które polega na przesyłaniu za pomocą
internetu i nowoczesnych
technologii komunikacyjnych swoich zdjęć,
filmów bądź wiadomości o seksualnym
charakterze do innych osób.
Jest to zachowanie obecne w każdej grupie
wiekowej i szczególnie niebezpieczne
zwłaszcza dla osób małoletnich.
W niektórych przypadkach może nosić
znamiona przestępstwa związanego
z produkcją materiałów pornograficznych
z udziałem osoby małoletniej, tj. poniżej 18.
roku życia (art. 202 § 3 kk ).

Sexting jest zjawiskiem, na które narażone są
przede wszystkim nastolatki.
Niestety, przesyłanie intymnych materiałów
przez młode osoby jest popularne,
dlatego warto z nimi o tym rozmawiać.

Art. 202 Kodeksu karnego:
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje,
utrwala lub sprowadza, przechowuje lub
posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje
treści pornograficzne z udziałem małoletniego
albo treści pornograficzne związane
z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem
się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne
z udziałem małoletniego, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje
dostęp do treści pornograficznych
z udziałem małoletniego, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia,
prezentuje, przechowuje lub posiada treści
pornograficzne przedstawiające wytworzony
albo przetworzony wizerunek małoletniego
uczestniczącego
w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.

Tato, mamo-

pamiętajcie, że intymne zdjęcia lub filmy Waszego dziecka,
które trafią do sieci, nigdy z niej nie znikną i każdy będzie mógł je zobaczyć,
również osoby o skłonnościach pedofilskich i sprawcy przestępstw seksualnych.
Materiały sextingowe mogą zostać wykorzystane, zwłaszcza w społeczności szkolnej, jako
narzędzia cyberprzemocy.

1. Jako

rodzic musisz zdawać sobie sprawę, że twoje dzieci mogą nie tylko
paść ofiarą sextingu, ale również mogą być jego sprawcami.
W skrajnych sytuacjach mogą im zostać postawione zarzuty
o rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem osób
małoletnich lub inne.
Młode osoby często działają impulsywnie, a pod wpływem emocji robią
rzeczy, których później żałują. Przykładem takiego zachowania może
być rozesłanie intymnych lub prywatnych zdjęć byłego chłopaka,
dziewczyny, a nawet przyjaciela, czy przyjaciółki, z którą się pokłócą.

1. Dzieci i

nastolatki, których intymne fotografie lub filmy zostały udostępnione, mogą
doświadczać agresji, ośmieszenia i kompromitacji nie tylko online, ale również w życiu
realnym, np. ze strony rówieśników. Ofiarom sextingu mogą towarzyszyć silne i
jednocześnie trudne emocje związane ze wstydem, lękiem, ośmieszeniem.
W skrajnych sytuacjach dzieci i nastolatki czują się tak bezsilne i osaczone, że podejmują próby
samobójcze.

Jeżeli ktoś udostępnił intymne, prywatne zdjęcia Twojego dziecka:

- stwórz bezpieczną i przyjazną atmosferę i porozmawiaj z dzieckiem,
- nie oceniaj, ani nie obwiniaj,
- jeżeli podejrzewasz, kto jest sprawcą, spróbuj porozmawiać z nim, aby usunął
opublikowane materiały; w takich sytuacjach zgłoszenie sprawy na policję nie zawsze
przyniesie oczekiwane efekty, czasami może tylko pogorszyć sytuację,
- jeżeli nie znacie sprawcy, zastanówcie się, kto mógł to zrobić,
- jeżeli nie znasz sprawcy albo mimo rozmów z nim on dalej publikuje treści, zgłoś sprawę na
policję,
razem z dzieckiem skontaktujcie się z administratorami stron, na których materiały zostały
opublikowane, aby usunęli lub zablokowali dostęp do treści przedstawiających twoje
dziecko, skorzystaj z prawa do bycia zapomnianym wyszukiwarki Google, które umożliwi
usunięcie wyników wyszukiwania powiązanych z twoim dzieckiem, skonsultuj sprawę
z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym, jeśli sprawcą jest ktoś ze szkoły
twojego dziecka lub gdy materiały zostały udostępnione znajomym ze szkoły, jeśli jest taka
konieczność, pomyśl o zmianie szkoły lub otoczenia twojego dziecka, pamiętaj, że jeśli nie
wiesz co zrobić ani jak się zachować, możesz to skonsultować z zespołem Dyżurnet.pl
lub pod numerem telefonu 800 100 100.

Prawo do bycia zapomnianym to inaczej prawo do
usunięcia danych wynikające
z unijnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych. Gwarantuje, że w uzasadnionych
przypadkach konkretne linki mogą zniknąć z
wyszukiwarki Google,
w związku z czym nie będą mogły być wyszukane
przy wpisywaniu jakiekolwiek frazy.
Nie możemy sprawić, by konkretne strony
internetowe lub wpisy zupełnie zniknęły
z sieci, ale możemy wpłynąć na to,
by trudniej było je znaleźć.
Wypełniając formularz możemy działać
w imieniu swoim lub kogoś innego.

Jeśli Twoje dziecko rozesłało CZYJEŚ zdjęcia intymne – JAK SIĘ ZACHOWAĆ?
Może się okazać, że twoje dziecko rozesłało lub udostępniło czyjeś i intymne zdjęcia lub filmy.
To trudne dla każdego rodzica, ale to od ciebie w dużym stopniu zależy, jak sytuacja się rozwinie.
Przede wszystkim zachowaj spokój, postaraj się porozmawiać z dzieckiem o tym, co się stało.
Ustal, jakie motywy kierowały nim i z jakiego powodu rozpowszechniało materiały.
Być może to nieprzemyślana forma żartu lub zabawy, reakcja na zakończenie związku, zemsta,
a równie dobrze twoje dziecko może być sprawcą cyberprzemocy.
Jeśli uda ci się to ustalić, porozmawiaj z dzieckiem o konsekwencjach, jakie mogą wynikać z jego
postępowania.
Uświadom, że to co robi, jest nie tylko niezgodne z prawem, ale przede wszystkim jest krzywdzące
dla drugiej osoby i może wpłynąć bardzo negatywnie na jej wizerunek, a tym samym na jej
samopoczucie i samoocenę.
Dołóż wszelkich starań, żeby udostępnione przez dziecko treści zostały usunięte. Ustal, gdzie
umieściło ono te zdjęcia i wspólnie je usuńcie.
Porozmawiaj z dzieckiem, w jaki sposób może przeprosić ofiarę oraz naprawić swoje błędy. Pamiętaj!
Nie usprawiedliwiaj zachowania dziecka i nie ponoś odpowiedzialności za to, co zrobiło. Jeżeli
wyręczysz je
w działaniach, sytuacja może się kiedyś powtórzyć.

Szczegółowo zapoznaj się tu:
http://zseil.edu.pl/strefa_rodzica/pliki/Sexting_i_nagie_zdjecia%E2%80%93poradnik_dla_rodzicow.pdf

… i dbaj o bezpieczeństwo cyfrowe swoich dzieci.
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