
В ежедневието на социалната работа - Депо идеи
Казуси

Кибертормоз (съзнателна обида, заплашване, излагане или притесняване на другите чрез съвременни средства за комуникация -
обикновено за по-дълъг период от време)
Секстинг (разпространение на лични собствено заснети интимни снимки или на други хора чрез интернет/смартфони)
Позинг (Предизвикателна самоизява)
Груминг (целенасочено заговаряне на непълнолетни в интернет -с цел започване на сексуална връзка)
Хепи слапинг (фотографиране или заснемане на насилие и качване в интернет)
Киберсталкинг (продължително преследване на лице във виртуалното пространство, често свързано с обиди и тормоз
Денигрейшън (изпращане/постване на неверни, респ. обидни изказвания относно едно лице към други – често в ограничена
публична среда)
Аутинг (публично постване на коментари, снимки и видеофилми, които вредят на името)
Флейминг (краткотрайни конфронтации в чата, най-често характеризиращи се с вулгарни изрази)
Eксклужън (Изключване на човек от група, в т.ч. от комуникационните му канали)

"За съжаление днес НЯМАМ СНИМКА за теб!" Sexting
Лиза (14) не би си и помислила: Филип (15 – и наистина сладък) попита съвсем мило: „Хей,
много си красива! Наистина много бих искал твоя снимка – по бельо? Без?“

Пред огледалото: А и тя наистина изглежда много добре, а пък на снимката дори още по-
добре! Филип се радва: „Благодаря:-*“

После на следващия ден в училище: Мерл и Тим от съседния клас се кикотят: „Ха-хa,
видяхме те гола.“

И в Whats-App_чата на класа снимката също вече се разпространява. Дори нейна приятелка
от друго училище вече ù е позвънила. „Снимката ти е на фейсбук- страницата на Майк!“

Лиза никога не се е чувствала толкова унизена: наистина е много гадно, а и тя вече не
смята снимката си за толкова готина. Но сега всеки я има, и най-вече - завинаги.

Правят ли те снимките в социалните
мрежи по-предпочитан и известен?
Люк (14) е в 8-ми клас на средното училище в Кениън сити,
Колорадо. Преди в началното училище е бил дебело дете, което не
спортувало много и имало малко приятели. Това се променило,
когато започнал редовно да спортува. Успява да влезе в училищния
футболен отбор и е много горд, да е част от него. Той тренира
редовно и документира положителните промени в тялото си с
камерата на мобилния си телефон. Гордее се с тялото си и редовно
опитва нови пози.

Колко лично може да бъде интимното
общуване в социалните медии?
Филип (15) и Йоана (13) са двойка. Ходят в различни училища, не се
виждат всеки ден, но затова пък активно флиртуват чрез
социалните мрежи. Разменят си снимки, придружени от съответни
еротични текстове. Много са влюбени и показват получените снимки
на „най-добрите си приятели“. Но сред приятелките има и една,
която много би искала Филип да е неин приятел. Иска да ядоса
Йоана и препраща тези изяви на флиртуване – и не само тези - на
други приятели.
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Все нещо ще има в това….

Съотборниците му стартират челиндж (преди това се наричаше
всъщност тест за мъжество) за да изберат „най-секси тяло“.
Изборът се прави от няколко момичета от групата на мажоретките.
Люк не смята за лошо да изпрати свои снимки, и положителните
отзиви му се отразяват добре. Освен това целият отбор участва.

Той е напълно изненадан, когато родителите му получават писмо от
прокуратурата, в което се казва, че трябва да се явят на разговор,
защото синът им е замесен в секстинг- скандал.

Знаеш ли в действителност кой е
онлайн?
Лили (14 години) е фен на You-Tube-звездите „Sexy Julia“ и в стила
на Секси Джулия си е направила профил във Фейсбук. Чувства се
несигурна, съвсем сигурно не иска никога да стане като майка си и
още по-малко - като по-голямата си сестра. Но как трябва да се
държи още не знае. В училище учителите непрекъснато я
критикуват, а приятелките ù се интересуват само от книги. Най-
добрата ù приятелка в последно време се държи съвсем детински и
тя се чувства вече много по-голяма от нея.

Профилът ù във Фейсбук наистина ù харесва. Така би искала да
бъде възприемана от останалите. Там ù прави впечатление Фил,
който е лайкнал няколко от нейните снимки. Започват личен чат и
по много теми намират общ език. Той наистина добре я разбира и ù
дава съвети, как може да подобри стила си. Той вече е на 16 и има
готин профил. Те имат собствена група в WhatsApp и техните
„разговори“ стават все по-хубави. Фил я пита за чувствата ù и
особено се интересува от чувствата, които не иска да споделя с
родителите си. Лили иска да се запознае със своя приятел и в
реалния живот, но не смее да го пита за това. Той вече отдавна има
адреса ù и естествено двамата са говорили за нейното училище и
класа, и преди всичко за учителите. Със сигурност Фил би бил
точния човек за „първия път“.

Когато Лили му разказва, че родителите ù няма да са в къщи през
първата седмица от ваканцията и тя съвсем не знае какво да прави
през това време, той ù предлага да я посети, имал голяма изненада
за нея. Тя вече познава гласа му от няколко записа, които ù е
изпратил. Тя много се радва на първата среща и е много
развълнувана.

През 2-ия ден от ваканцията Лили става рано сутринта, за да се
нагласи. Малко е нервна, защото майка ù работи в къщи, вместо да
е във фирмата, както е казала. Но може би дори е по-добре, първо
постепенно да се опознаят. В 10.00 се звъни на вратата.

Когато Лили отваря, първо вижда голям букет червени рози. Зад
него се появява лицето на Ханс-Петер (35). Той признава на Лили, че
е било само едно грешно кликване, което е изменило възрастта му,
и когато вече се опознали по-добре, той нямал смелостта да изясни
това, а междувременно се бил влюбил в нея толкова, че искал
непременно да се сближат.

Лили изобщо не знае какво да каже, когато отвътре се появява
майка ù и иска отговори от Ханс-Петер.

Лили объркано наблюдава как нейният приказен принц се
превръща в „стар мъж“, който само е искал да се възползва от нея.
Тя е много разочарована и част от нейния свят се срива.

Майката подава оплакване.

Сабине (38) е майката на 13 - годишния Леон. Тя много е мислила за
медийното възпитание на децата си. Тя има и дъщеря Софи, която е
на 6 години.

Още откакто е в средното училище Леон има смартфон, като почти
всички в неговия клас. Най-обича да играе игри, но при тях времето
му е ограничено от филтриращ защитен софтуер. Имат
споразумение веднъж месечно смартфонът му да бъде преглеждан.
За Сабине е важно да знае в кои мрежи се движи Леон. Това
съвместно преглеждане са уговорили двамата и се придържат към
уговорката. Леон знае, че може да разчита на това, че майка му
нямо просто да му забрани смартфона, само защото там има нещо,
което тя не харесва.

Куентин (12) бил заедно с Лизе(11) от техния клас. Двамата били за
три месеца двойка. Тогава момичето разбрало, че Куентин все пак
не е голямата му любов. Тя му написала писмо, в което му казала, че
не иска повече да е с него. Куентин много се вкиснал. Постнал в
групата на класа, че Лизе е подла и "човек" трябва да стои далеч от
нея.

Оклеветяване

След това Лизе създава групата „Ние мразим Куентин“. Тя поства
там изказвания, които Куентин бил направил по адрес на
приятелките ù. Напр. „Джули е лесбийка“, и „Ида смърди, тя не се
мие достатъчно“. След това приятелките изключват Куентин от
другите групи и го блокират.



Примерни случаи от европейските медии
Германия (de)
Англия (en)
Австрия (de)
Гърция (el)
Словения (sl)
Словакия (sk)
Румъния (ro)
Чешка Република (cs)

През май Сабине намира в Whats App група, която се казва: „Ние
мразим Куентин“. И е много изненадана от това, което прочита там.

Забележка: На това място слушателите е хубаво да бъдат
запитани какво мислят че би могло да е писано в тази
WhatsApp-група

Тогава Леон й разказва историята:

Изключване

Леон наистина намира това за малко гадно. Но – „ако Куентин все
пак е казал това?“ И му е малко жал за Лизе, той всъщност много я
харесва.

Майката на Сабине обсъжда темата с класния ръководител на Леон.
Той се чудел, защо Куентин през последно време е бил толкова
често болен.

Темата била обсъдена заедно с родителите на децата, които са били
в групата. Повечето от родителите били много изненадани, че
техните деца са се присъединили към групата и с това са станали
съучастници в кибертормоз. Това те никога не биха предположили.

Следва конструктивен диспут по темата.
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