Kyberšikana a kyberstalking jsou nejčastější témata, která děti
v souvislosti s internetem na Lince bezpečí řeší
Praha 10. 11. 2014

Česká televize včera odvysílala poslední premiérový díl cyklu Nevinné lži, který
upozornil na nebezpečí hrozící dětem na internetu, riziko zneužívání virtuálního
prostoru a dětí, které se v něm pohybují. Také ze statistik Linky bezpečí vyplývá,
že tomuto tématu musí být věnována větší pozornost. V souvislosti s internetem
děti řeší zejména obavy z kyberšikany a kyberstalkingu.
„Anonymita internetu, možnost vystupovat na něm pod cizí identitou a pod rouškou
jedniček a nul a zdánlivě beztrestně manipulovat dětmi, pro které je dnes virtuální svět
mnohdy větším domovem než ten skutečný, způsobuje, že se případy zneužívání dětí na
internetu množí, a proto i na Lince bezpečí zaznamenáváme nárůst hovorů týkajících se
problémů spojených s prostředím internetu,“ říká vedoucí odborné služby Linka bezpečí
Peter Porubský. Na případy, kdy se internetem šíří pomluvy, poukázala i nedávná kauza
na sociálních sítích, kde začaly vznikat stránky zaměřené na tzv. promiskuitní dívky. Tyto
stránky napáchaly veliké škody na životech řady dívek, jejichž fotky na tyto stránky dali
jejich zhrzení ex-partneři. „V době, kdy tato kauza eskalovala, jsme na Lince
zaznamenali kontakty i na toto téma. Dívky jsme odkázali na policii, kde nakonec kauza
skončila,“ dodává za Linku Peter Porubský.
„Téma internetu na Lince bezpečí více sledujeme od roku 2010. V roce 2013
zaznamenala Linka bezpečí na toto téma 351 kontaktů. Kvůli problémům na internetu
Linku nejčastěji kontaktují dívky ve věku okolo 14 let*. Nejčastěji je zmiňována zkušenost
s obtěžováním cizí osobou a kyberšikanou,“ uvádí Peter Porubský.
Vzrůstající riziko zneužívání internetového prostoru a dětí, které se v něm pohybují,
přimělo Linku bezpečí aktivněji se zapojit do tématu bezpečného internetu. „Ve
spolupráci s E-bezpečí při Univerzitě Palackého v Olomouci a portálem Seznam.cz
připravujeme rozsáhlý projekt, který se bude intenzivně věnovat tvorbě nových účinných
nástrojů a hledání nových řešení pro přímou ochranu dětí na internetu a šíření osvěty
mezi dětmi, rodiči a pedagogy,“ dodává k tématu Ivana Šatrová, ředitelka Sdružení Linka
bezpečí.

Kontakt pro média:
Lucie Kopejtková, specialista PR a komunikace
mobil: 606 708 548
l.kopejtkova@linkabezpeci.cz
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Zastoupení jednotlivých problémů v rámci tématu Internet
na Lince bezpečí v roce 2013
Problém
Obtěžování cizí osobou, kyberstalking
Kyberšikana
Ostatní internet
Ostatní kriminalita
On-line vztahy
Nelegální obsah
Lákání na schůzku, kybergrooming
Zneužití osobních dat
Sexting
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Pornografie dospělých
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Zneužívání
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* Linka bezpečí je anonymní, věk známe u 40 % volajících.
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