SE TI DOGAJA?

KAKO RAVNATI?

• Ti nekdo pošilja nezaželena sporočila?
• Je kdo objavil vajine zasebne pogovore,
tvoje fotografije ali videe? Ti grozi z
njihovo objavo?
• Ti nekdo pošilja vulgarna besedila ali
posnetke? Ti grozi?
• V tvojem imenu nekdo ustvarja lažne
profile na družbenih omrežjih?
• Nekdo razširja neresnične, žaljive ali
ponižujoče informacije o tebi?
• Je nekdo o tebi ustvaril sovražno
skupino na družbenih omrežjih?
• Te nekdo žali in omalovažuje, ker si
ženska?

• Ne odgovarjaj na sovražna in žaljiva
sporočila. Blokiraj osebo, ki ti jih pošilja!
• Te nekdo izsiljuje? Povej odrasli osebi!
• Shrani sporna sporočila ali naredi
zaslonsko sliko klepeta. Ohrani dokaze!
• Povej naprej (starši, učiteljice, učitelji,
svetovalna služba …) Če gre za
ogrožajoča dejanja, jih prijavi!
• Ne bodi nema priča in ne sodeluj pri
trpinčenju drugih! Kako bi bilo, če bi se
to zgodilo tebi? Morda lahko pomagaš
žrtvi, da zbere pogum in spregovori o
nasilju z odraslo osebo.

Če si na katero od zgornjih vprašanj
odgovorila pritrdilno, si zelo verjetno
žrtev spletnega nasilja. Takšno
obnašanje je brez izjeme nedopustno in
prepovedano. Zanj nisi kriva ti, ampak
tisti, ki ga povzroča.

Sofinancira
Evropska unija

POMEMBNO JE VEDETI
• Spletno nasilje je prepovedano.
• Imaš pravico do varne rabe interneta!
• Za nasilje je odgovorna oseba, ki ga
povzroča!
• Če se ti zgodi, ne molči – povej odrasli
osebi in poišči pomoč.
• Ne podpiraj tistih, ki izvajajo spletno
nasilje.
• Premisli, preden objaviš ali deliš
fotografijo ali video.
• Ali res vedno veš, kdo je oseba na drugi
strani?
• Čeprav redkeje, se spletno spolno nasilje
dogaja tudi fantom in moškim.
• Na spletu ne počni ničesar, za kar ne želiš,
da se zgodi tebi.

Spletno nasilje
se lahko zgodi
tudi tebi!

Želiš izvedeti več?
Prenesi mobilno
aplikacijo.
Odkliknimo nasilje
na spletu!

Nekatere oblike spletnega nasilja
SPLETNO ZALEZOVANJE:
nekdo vdira v tvojo zasebnost, za tabo
vohuni in vzpostavlja stik, čeprav tega
ne želiš ter zbira in objavlja informacije,
s katerimi te ustrahuje … Zaradi tega te
je strah, nimaš več občutka varnosti in
te grabi panika.
SPLETNO SPOLNO
NADLEGOVANJE: so komentarji,
videi ali fotografije, ki te žalijo,
ker si ženska, se spotikajo ob tvoj
videz in spolno življenje, vsebujejo
pornografska sporočila in grožnje s
posilstvom. Pogosto je uporabljen
seksističen (npr. vlačuga, pička, kurba,
prasica) in žaljiv jezik.
SPLETNA SPOLNA ZLORABA:
gre za maščevalno pornografijo, ko
nekdo (najpogosteje bivši fant) na
spletu deli tvojo intimno fotografijo
ali video brez tvojega privoljenja.
Običajno zato, ker te želi po koncu
razmerja ponižati in osramotiti
ali pa te želi prisiliti, da ga
ne zapustiš.

SPLETNO TRPINČENJE:
o tebi objavljajo žaljiva in ustrahovalna
sporočila na družbenih omrežjih, te
obrekujejo in obdelajo tvoje fotografije,
naredijo lažne profile in objavljajo
komentarje v tvojem imenu ... Gre za
več dejanj, ki te zastrašujejo, uničujejo
tvoje samospoštovanje in ugled.
LAŽNE IDENTITETE:
za sliko prijetnega fanta tvojih let se
lahko skriva mnogo starejši moški, ki te
želi zvabiti v spolno razmerje. Ti laska,
da si mu všeč, ti govori, da si zrela za
svoja leta, vse pod pretvezo, da bi te
prepričal v srečanje v živo, kjer bi izrabil
tvoje zaupanje.

