Za socialne pedagoge in mladinske delavce - Zbirka idej
Primeri
Spletno nadlegovanje (namerno žaljenje, grožnje, negativno izpostavljanje ali nadlegovanje drugih s pomočjo novih medijev - običajno
daljše časovno obdobje).
Seksting (izmenjava intimnih fotografij sebe ali drugih po internetu / preko pametnega telefona).
Poziranje (prikazovanje sebe v čim bolj atraktivni luči).
Grooming (ciljno kontaktiranje mladoletnikov z namenom vzpostavljanja spolnih kontaktov).
Happy Slapping (fotografiranje nasilnega dejanja in objava na internetu).
Cyberstalking (dolgotrajno zalezovanje določene osebe v virtualnem prostoru, pogosto povezano z žalitvami in nadlegovanjem).
Denigracija (pošiljanje/objavljanje napačnih in žaljivih izjav o neki osebi - običajno v omejeno javnem prostoru).
Outing (javno objavljanje komentarjev, fotografij ali video posnekov, ki škodijo ugledu osebe).
Flaming (kratkotrajni, običajno vulgarni prepiri v klepetalnicah).
Izločevanje (izločenje ene osebe iz skupine, med drugim iz njenih komunikacijskih kanalov).

"Danes zate žal nimam NOBENE FOTOGRAFIJE!"

Sexting

Kaj takega Liza (14) ni pričakovala: Filip (15 - in res čeden) jo je prijazno ogovoril: "Hej! Res si
luštna! Bi mi poslala svojo fotografijo - v spodnjem perilu? Ali brez?"
Pred ogledalom razmišlja: Saj izgleda res dobro in na fotografiji še boljše! Filip se veseli: "Hvala!"
Potem pa naslednjega dne v šoli: Maša in Tim iz sosednjega razreda se hihitata: "Haha, videla sva
te golo!"
In v klepetu njenega razreda na Whats-appu tudi že kroži njena fotografija. Celo njena prijateljica z
druge šole je že poklicala: "Tvoja fotografija je na Mitjevi Facebook strani!"
Liza se še nikoli ni počutila tako ponižano. Vse skupaj je zelo mučno in tudi njena fotografija se ji ne
zdi več tako dobra. Ampak zdaj jo ima vsak in to za vedno.

Ali fotografije na socialnih omrežjih
pripomorejo k priljubljenosti in slavi?

Koliko zasebnosti nudi socialni medij za
izmenjavo intimnih reči?

Luke (14) obiskuje 8. razred v srednji šoli v mestu Canon City, Colorado.
Nekoč je bil debel otrok, ni se udeleževal nobenega športa in imel je le
malo prijateljev. Vse to se je spremenilo, ko se je začel redno ukvarjati s
športom. Uspelo mu je priti celo v moštvo ameriškega nogometa na svoji
šoli, na kar je zelo ponosen. Redno je treniral, pozitivne spremembe
svojega telesa pa je dokumentiral s kamero na telefonu. Ponosen je na
svoje telo in stalno preizkuša nove poze za fotografije.

Filip (15) in Hana (13) sta par. Obiskujeta različni šoli zato se ne vidita
vsak dan, vendar toliko bolj zavzeto flirtata na socialnih omrežjih.
Pošiljata si svoje fotografije, ki jih opremita z erotičnimi sporočili. Oba sta
zelo zaljubljena in prejete fotografije pokažeta le svojim "najboljšim
prijateljem". Vendar je med temi tudi dekle, ki bi rado imelo Filipa zase.
Hano želi jeziti, zato pošlje vse njune pogovore s fotorafijami naprej.

Fantje njegovega moštva se odločijo, da bodo tekmovali, kdo ima najbolj

seksi telo. Zmagovalca bodo izbrala dekleta navijaške skupine. Luku se to
ne zdi sporno, z veseljem pošlje svoje fotografije in pozitvni odzivi mu
godijo. Poleg tega pri tem sodeluje celo moštvo.
Povsem je presenečen, ko dobijo njegovi starši pismo državnega
tožilstva, v katerem piše, da se morajo s sinom zglasiti na pogovoru. Luke
se je zapletel v seksting skandal.

Ali res veš, kdo je na drugi strani?
Lili (14) je navdušena nad "Seksi Julijo", zvezdnico z YouTube-a. Na svoji
Facebook strani si je uredila profil v slogu Seksi Julje. Na splošno je
negotova, ne želi postati taka, kot je njena mama in še manj si želi biti
podobna svoji starejši sestri. Vendar pa ne ve, kakšna želi biti. V šoli jo
učitelji nenehno kritizirajo in vsi njeni prijatelji ves čas buljijo v knjige.
Njena najboljša prijateljica je zadnje čase čisto otročja in sama se počuti
dosti bolj odrasla od nje.
Njen profil na Facebooku ji je zelo všeč. Rada bi, da jo vsi vidijo tako, kot
se kaže tam. Nekega dne na Facebooku opazi Filipa, ki je všečkal že
nekaj njenih prispevkov. Začneta zasebni pogovor in všeč ji je, da se
lahko pogovarjata o različnih temah. Zelo dobro jo razume in ji daje
nasvete, kako lahko še izboljša svoj slog. Star je že 16 in ima super profil.
Kmalu imata na WhatsAppu svojo lastno skupino in njuni "pogovori"
postajajo vse lepši. Filip jo pogosto sprašuje o njenih čustvih. Predvsem
ga zanimajo tista, ki jih Lili ne želi deliti s svojimi starši. Lili bi Filipa rada
spoznala tudi v pravem življenju, vendar si ga ne upa vprašati, ali si to
želi tudi on. Že dolgo ima njen naslov in seveda sta se že neštetokrat
pogovarjala o svojih šolah, sošolcih in predvsem učiteljih. Prepričana je,
da bi bil Filip pravi za "prvikrat".
Ko mu Lili pove, da je njenih staršev med počitnicami ne bo doma, ji Filip
predlaga, da pride na obisk, saj ima zanjo veliko presenečenje. Njegov
glas pozna že s posnetkov, ki ji jih je poslal. Lili se zelo veseli srečanja in
je čisto razburjena.
Drugi dan počitnic Lili vstane že zgodaj, da se lahko pravočasno uredi. Na
živce ji gre, da mama dela od doma, čeprav je rekla, da bo šla v pisarno.
Vendar mogoče sploh ni tako slabo, da se s Filipom spoznata počasi. Ob
desetih zazvoni na vratih.
Ko jih Lili odpre, najprej zagleda velik šopek rdečih vrtnic. Za njim se
pojavi obraz Petra (35). Prizna ji, da se je predstavljal z lažno starostjo. Po
številnih krasnih pogovorih si ji več ni upal priznati, kdo je v resnici, zdaj
pa je že tako zaljubljen v njo, da jo je na vsak način želel srečati.
Lili sploh ne ve, kaj naj reče.Takrat se za njo pojavi njena mama, ki od
Petra želi vedeti, kaj se dogaja.
Lili presenečena vidi, kako se njen princ spremeni v "starca", ki jo je želel
zgolj izkoristiti. Zelo je razočarana in zdi se ji, da se njen svet podira.
Mama Petra prijavi policiji.

Nekaj bo že na tem...
Sabina (38) je mama Leona (13). Medijska vzgoja njenih otrok se ji zdi
zelo pomembna. Poleg Leona ima še mlajšo hči Sofijo (6).
Leon že ima pametni telefon, tako kot skoraj vsi njegovi sošolci. Najraje
igra igre, ampak nejgov čas je tam omejen z zaščitnim filtrom. Sabina in
Leon sta dogovorjena, da enkrat mesečno skupaj pregledata njegov
telefon. Sabini se zdi pomembno, da je obveščena o tem, v katerih
omrežjih se Leon giba na spletu. Kljub temu Leon ve, da se lahko zanese
na to, da mu Sabina telefona ne bo vzela samo zato, ker bo na telefonu
našla nekaj, kar ji ni všeč.
Nekega dne Sabina na WhatsApp-u odkrije skupino, ki se imenuje
"Sovražimo Klemna". Zelo je presenečena, ko začne brati prispevke.

Namig: Na tej točki lahko skupino poslušalcev vprašamo, kaj po
njihovem mnenju piše v WhatsApp skupini.

Leon ji pove celo zgodbo:

Klemen (12) je bil skupaj s sošolko Laro (11), par sta bila tri mesece.
Potem se je izkazalo, da Klemen le ni njena velika ljubezen. Napisala mu
je pismo, v katerega je zapisala, da ne želi biti več njegova punca.
Klemen je bil zelo jezen. V skupini njunega razreda na WhatsApp-u je
objavil, da je Lara nesramna in da se ji je bolje izogibati.
Denigracija
Lara je potem ustanovila skupino "Sovražimo Klemna". Tam je objavila
izjave, ki naj bi jih Klemen izrekel o njenih prijateljicah. Na primer, da je
"Julija lezbijka", da "se Iva ne umiva dovolj in zato smrdi" in podobno.
Potem so Klemna dekleta izključila iz drugih skupin in ga blokirala.
Izključitev
Leonu se to sicer zdi precej nesramno. Ampak - "saj je Klemen to res
rekel". Žal mu je predvsem Lare, ona mu je namreč zelo všeč.
Mama Sabina o dogajanju obvesti Leonovega razredničarja. Ta se je že
čudil, zakaj je bil Klemen zadnje čase tako pogosto bolan.
Otroci, ki so bili vključeni v skupino in njihovi starši se skupaj pogovorijo o
dogodkih. Starši so zelo presenečeni, ko slišijo, da so bili njihovi otroci
udeleženi in da so postali sostorilci spletnega nadlegovanja. Kaj takega si
niso mogli misliti.
Sledi konstruktiven pogovor.

Primeri iz evropskih medijev
Nemčija (de)
Anglija (en)
Avstrija (de)
Grčija (el)
Slovenija (sl)
Slovaška (sk)
Romunija (ro)
Češka (cs)
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