Dítě jako oběť nebo pachatel
sextingu
Neomezený přístup k internetu ať už z počítačů, tabletů, herních konzolí,
či chytrých telefonů svádí čím dál víc dospívajících k sextingu, a tedy k
elektronickému rozesílání zpráv, fotografií či videí se sexuálním
obsahem. Bohužel málokdo z nich si uvědomuje, že se i kvůli tomu
mohou velmi snadno stát terčem vyděračů anebo samotnými pachateli
trestného činu, pokud takový nelegální obsah sami vyrobí a dál šíří.
Odstrašující film varuje před nástrahami internetu
Společnost Seznam.cz natočila informačně-preventivní film Seznam se bezpečně!, který upozorňuje na rizika
spojená s anonymitou na internetu. Velkým problémem, zvlášť v dnešní době sociálních sítí, je množství údajů,
které o sobě lidé někdy bezmyšlenkovitě na internetu zveřejňují.
Celý film je postavený na reálných příbězích. V jednom z nich se představil 14letý David, který se spřátelil na
internetu s neznámým dospělým mužem. Ten mu nabízel dvoutisícovou úplatu za to, že mu pošle fotky a video s
obnaženým tělem. Zachycen je i rozhovor s pedofilem Miroslavem či 16letým Patrikem, který se živil jako dětský
prostitut. [celá zpráva]
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Čtrnáctiletý chlapec se jednoho dne seznámil se stejně starou dívkou na Facebooku. Psali si,
měl pocit, že si rozumí, ale jednoho dne si dívka umanula, že by ho chtěla vidět nahého.
Prosila ho, aby jí poslal své nahé fotografie, že mu potom také pošle své.
Nejprve nechtěl, ale pak se nechal přemluvit a několik obnažených fotografií dívce poslal (na
některých z nich byl vyfocen i s obličejem). Ona mu své neposlala, ale jeho chtěla další.
Odmítl, načež mu dívka začala vyhrožovat, že jeho fotky zveřejní, pošle jeho kamarádům,
které si postupně přidala do svých přátel, a také jeho matce. Chlapec se bál. Styděl se, bylo
mu do breku. Nevěděl, co má dělat, a tak zavolal na Linku bezpečí…
„Fakt, že jsou případy, kdy si mladí lidé posílají přes online kanály své intimní fotky, nikoho
asi nepřekvapí. Děti, a je třeba zdůraznit, že v ČR je dítětem osoba do 18 let, si však
neuvědomují, že i když mohou mít od 15 let sex, nesmí se při tom fotografovat, natáčet, ani
jiné intimní materiály posílat, pak by dle zákona mohly být pachateli trestného činu. Podílely
by se totiž na výrobě, držení a šíření dětské pornografie,“ upozorňuje Lucie Zelenková,
sociální pracovnice Linky bezpečí.
Jak na sexting?


Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů, aby o sobě neuvádělo žádné
konkrétní údaje a aby nikomu, tj. ani svým partnerům, neposílalo žádné své intimní fotografie ani videa.



Vysvětlete dítěti, jaká rizika s sebou posílání a vytváření intimních obsahů nese. Že se může stát
nejen obětí, ale i pachatelem trestného činu.



Informujte zodpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete za nezákonný, tím
pomůžete předcházet nezákonným aktivitám, jakými jsou dětská pornografie, pokusy lákat děti
prostřednictvím chatů, e-mailů atd.

Kde kromě hledat pomoc
Linka bezpečí - bezplatná linka 116 111 anebo přímo na www.linkabezpeci.cz
Seznam se bezpečně - www.seznamsebezpecne.cz
Internethotline - horkalinkaczi.cz
E-bezpečí - poradna.e-bezpeci.cz
Rodičovská linka – www.rodicovskalinka.cz

