BEZPRAWNE REJESTROWANIE I UDOSTĘPNIANIE
WIDEO ZAWIERAJĄCYCH AGRESYWNE TREŚCI
Bezprawne udostępnianie prywatnych i poniżających obrazów* oraznagrań audio i
wideo stanowi coraz poważniejszy problem wśród dzieci i młodzieży w Norwegii.
Po tym, jak coś trafia do internetu, bardzo trudno jest to wymazać.
Udostępnianie w mediach społecznościowych materiałów wideo zawierających
agresywne treści może wywoływać efekt kuli śniegowej i pociągać za sobą coraz
gwałtowniejsze zajścia — a potrzeba bycia dostrzeżonym często tylko wzmaga
rejestrowaną przemoc. Co gorsza, w mediach społecznościowych praktycznie nie
istnieją granice, za które takie obrazy nie byłyby zdolne dotrzeć.

CZY PRZYSZŁO CI KIEDYŚ DO
GŁOWY…
że udostępnienie wideo dokumentującego napaść sprawia,
że ofiara cierpi po raz kolejny? że zdając sobie sprawę z
zamieszczenia prywatnych i poniżających obrazów w
internecie, ofiara może czuć się tym bardziej dotknięta?

PRAWO JEST W MOCY — TAKŻE NA TWOIM
SMARTFONIE
Wiele dzieci i młodych ludzi nie zna przepisów prawa. Choć większość wie, że
rejestrowanie i udostępnianie wideo zawierających agresywne treści jest nie w
porządku, to niektórzy mogą nie być świadomi, że to jednocześnie przestępstwo.

CZY TAKA SYTUACJA DOTYCZYŁA KIEDYŚ CIEBIE?
• Zasięgnij pomocy. Porozmawiaj z osobą dorosłą, której ufasz.
• Zrób zrzuty ekranu — zabezpiecz dowody na to, do czego doszło.
• Gdyby wysłano do Ciebie wideo zawierające agresywne treści, nie udostępniaj go. Usuń je, chyba że jest
potrzebne w charakterze materiału dowodowego.
• Zgłoś zaistniałą sytuację w aplikacji albo poprzez usługę sieciową.
• Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z internetowym patrolem policji albo
zadzwoń na policję w zwykły sposób, pod numer 02800.
• Więcej porad znajdziesz w serwisach slettmeg.no oraz ung.no (tylko po norwesku).

CO MOŻE ZROBIĆ RODZIC?
Na wypadek zaniepokojenia czymś, co wydarzyło się online, dzieci i młodzież muszą wiedzieć, że zawsze mogą
porozmawiać ze swoimi rodzicami albo innymi dorosłymi, którym ufają. Rozmawiaj ze swoimi dziećmi: okazuj
zrozumienie, zadawaj pytania i mów o konsekwencjach przemocy oraz udostępniania wideo zawierających
agresywne treści. To pomoże Twojemu dziecku podejmować właściwe decyzje.
politiet.no/deleerlikdelta

*Do „prywatnych i poniżających obrazów” zalicza się obrazy osób będących celami aktów przemocy, gróźb lub upokorzenia,
a także obrazy natury seksualnej.

