
Tandcsok-szii l6knek-diSkoknak

/dr. Gyurk6 Szilvia, a: Unicef Magyar Bizottsdg gyermekjogiigazgatoja/

7 szab6lv, arnit meg i

1. soha ne tovdbbitson mdsokra irdnyu16, bdntalmaz6 ,zaklaL6 tartalmakat,
2. szakitsa meg a kornmunikdci6t az online zaklat6kkal ,

3. soha ne posztolja i<i sajdt vagy bardtaiszem6lyes jellegfi informdci6it (teljes n6v, cim,
telefonszdm, iskol5ja neve, sziil6k neve),

It. sose ossza rneg senkivel internetes jelszavait,

5" soha netciltstin fel olyan informdci6t a webre (m6g e-mailben sem), ami16l nem szeretne,' hogy nyilvdnossdgra kertlljon, ami rd vagy egy tdrsdra n6zve klnos lehet,
6. sose kttldjdn iizene:teket, e-maileket, ne posztoljon a kozoss6gi oldalakon, ha mdrges,

s6rtddcitt, esetleg atkohol hat6sa alatt dll,
7. mindig legyen ugyanolyan udvarias online, mint a szem6lyes kapcsolataiban.

v:ilik?

1. Soha ne v6laszoljunk az online zaklatdsra I

2. Mentslik el a tdmad6 posztokat, e-maileket, k6szitsiink fot6t a k6perny6r6l (print Screen).
3. Dokurnentiiljuk a zaklatdst, hogy szi.iks6g eset6n legyen bizonyit6kunk.
e$. Tiltsuk le a zaklati e-mail cfm6t, a koz6ss6gi oldalakon pedig mindig jelentstik a s6rt6

hozzdsz6 ldsokat, posztokat.

5. Ha 6gy l6tjuk, s6lyosbodik a gond, vSltoztassuk meg a gyerekiink e-mail cim6t,
telefonszd mdt.

6" Ha kiderfil, ki a zal<!at6, keressi.ik fel a szi.ileit, besz6ljrink a tandraival. Am miel6tt ezt
megtenn6nk, minclenk6ppen besz6lji.ink gyerekiinkkel a terveinkrSl, hiszen lehet, hogy
inkdbb 6 maga akarja megoldani az iigyet.

7" Bizonyos esetek hrintetdeljdrfst is felt6teleznek. P6lddul mert olyanra k6nyszerftett6k a

gyereket, ami vesz6lyezteti az eg6szs6ges fejl6d6s6t. Am ezekben a heiyzetekben is azt
javasolja a szak6rt,5, hogy a jog, csak v6gs6 eszkoz legyen.

A felek kdztitti besz6lget6s, medidci6, a probl6ma felgongyolit6se sokkal hat6konyabb es

hosszabb tdvon is 'irv6nyes megolddst jelent, mint egy hosszadalmas (6s k6tes
kimenetelfi) eljdrds.



HARMAS szABALy
Tanics glierekeknek, ha internetes zaklatfs 6ri 6ket

Altl lel Ne reag6lj azonnal.

Blokkold a csatorndtl A lehet6 osszes
m6don korldtozd 6s szakitsd meg a

kapcsolat lehet6s6g6t a zaklat6val.

Mondd el, mittirt6nik veled! Szirleidnek,
egy megbizhat6 fel ndttnek, tand nod na k
vagy bardtodnak.

STOP! Don't do anythlng.

BLOCK! Block the cybcrbully or limit
all communications tc those on your
buddy list.

Tell! Tell a trusted adlilt, yo,u don't
have to face this alone.
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3.


