NAUKI O RODZINIE
STUDIA WARMIŃSKIE 51 (2014)
ISSN 0137-6624
Anna Zellma
Wydział Teologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Współpraca policji z rodziną w przeciwdziałaniu
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży
– możliwość czy utopia?
Słowa kluczowe: cyberprzemoc, policja, rodzina, dzieci, młodzież, nieletni, profilaktyka,
współpraca, wychowanie, edukacja, nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.
Keywords:

cyberviolence, the police, the family, children, teenagers, minors, prevention, cooperation, upbringing, education, new information technology.

Schlüsselworte:

Cybergewalt, Polizei, Familie, Kinder, Jugendliche, Minderjährige, Prophylaxe, Zusammenarbeit, Erziehung, Bildung, neue Informations- und Kommunikationstechnologien.

Od kilku lat w Polsce wrasta zainteresowanie zjawiskiem cyberprzemocy
wród dzieci i m³odzie¿y. Poza analiz¹ tego zjawiska w monografiach, czasopismach i publikacjach zbiorowych1, konstruowane s¹ i wdra¿ane w szko³ach
programy profilaktyczne2. Okrelaj¹ one dzia³ania szko³y w zakresie systemowych rozwi¹zañ dotycz¹cych wspomagania uczniów w radzeniu sobie z trudnociami, jakie zagra¿aj¹ prawid³owemu rozwojowi i zdrowemu ¿yciu. Wiele uwagi
Adres/Adresse/Anschrift: dr hab. Anna Zellma, prof. UWM, Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, anna.
zellma@uwm.edu.pl.
1 Zob. np. J. Bednarek, Cyberagresja nowym i gronym patologicznym procesem, w: A. Rejzner
(red.), Systemowe rozwi¹zanie problemu przemocy i agresji w szkole, Warszawa 2011, s. 167176;
R.M. Kowalski, S.P. Limber, P.W. Agatson, Cyberprzemoc wród dzieci i m³odzie¿y, przek³. A. Wicher,
Kraków 2010; D. Macander, Nauczyciel i uczeñ w obliczu cyberprzemocy, G³os Pedagogiczny 30 (2011),
s. 2224; J. Py¿alski, Agresja elektroniczna i cyberbulling jako nowe ryzykowne zachowania m³odzie¿y,
Kraków 2012; D. Sarza³a, Cyberagresja  nowe wyzwanie dla edukacji i wychowania, £ódzkie Studia
Teologiczne 18 (2009), s. 225240.
2 Zob. o tym np. w: D. Modrzejewska, R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Kompleksowe
podejcie w dzia³aniach profilaktycznych, w: Ró¿ne spojrzenia na przemoc, £ód 2008, s. 208216;
M. Nowak, Stop cyberprzemocy!  (Dobra praktyka), Meritum 2 (2010), s. 4245.
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powiêca siê ograniczaniu i likwidowaniu czynników jednostkowych, rodzinnych, rówieniczych, szkolnych i rodowiskowych ryzyka oraz sprzyjaj¹cych
prawid³owemu rozwojowi. Wród tych zagadnieñ znajduj¹ siê kwestie zwi¹zane
z cyberprzemoc¹. Media elektroniczne s¹ bowiem nie tylko ród³em informacji
i narzêdziem komunikowania siê osób, ale tak¿e sprzyjaj¹ aktom przemocy
wród dzieci i m³odzie¿y. St¹d te¿ m³ode pokolenie potrzebuje pomocy
w odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu i telefonu komórkowego. Oczywiste
wydaje siê, ¿e pierwszym i podstawowym rodowiskiem przeciwdzia³ania
cyberprzemocy jest rodzina. Wywiera ona istotny wp³yw na zachowanie siê
dzieci i m³odzie¿y oraz na sposób korzystania z Internetu i telefonu komórkowego. Powszechnie jednak rodzice postrzegani s¹ jako wychowawcy, którzy napotykaj¹ na liczne problemy w zakresie wspierania dzieci w m¹drym i odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Sami zatem rodzice potrzebuj¹ pomocy w zakresie przeciwdzia³ania cyberprzemocy wród m³odego pokolenia.
Sporód ró¿nych form wsparcia udzielanego rodzinie, istotn¹ rolê spe³nia
wspó³praca z podmiotami odpowiedzialnymi nie tylko za edukacjê i wychowanie m³odego pokolenia, ale równie¿ za utrzymanie bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego. Do tej grupy zalicza siê policjê jako organ wykonawczy w³adz
pañstwowych i samorz¹dowych, odpowiedzialny za ochronê bezpieczeñstwa,
spokoju i porz¹dku publicznego3. Funkcjonariusze policji pilnuj¹ przestrzegania
prawa i cigaj¹ przestêpców, zapewniaj¹ obywatelom ochronê i pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdzia³aj¹ przestêpczoci4. Uczestnicz¹ równie¿
w ró¿nego rodzaju inicjatywach zwalczania przestêpczoci w sieci internetowej.
Coraz czêciej funkcjonariusze policji anga¿uj¹ siê w dzia³ania, które maj¹ na
celu przeciwdzia³anie cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y5.
Przedmiotem niniejszych analiz bêdzie poszukiwanie odpowiedzi na pytania postawione w tytule. Sugeruj¹ one dwa zasadnicze zagadnienia. Pierwsze
dotyczy mo¿liwoci wspó³pracy policji z rodzin¹ w przeciwdzia³aniu cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y. Drugie zagadnienie natomiast wi¹¿e siê z zamiarem, który wydaje siê niemo¿liwy do realizacji. Maj¹c to na uwadze, zostanie
wyjanione pojêcie cyberprzemoc oraz krótko scharakteryzowane zjawisko
cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y. W tym kontekcie zwróci siê uwagê
na konkretne formy wspó³pracy policji z rodzin¹ oraz zwi¹zane z tym ograniczenia prawne, organizacyjne i spo³eczne.
3 Por. E. Wiszowaty, Etyka policji. Miêdzy prawem, moralnoci¹ i skutecznoci¹, Warszawa
2011, s. 55.
4 Ibidem.
5 Do takich wniosków prowadz¹ m.in. informacje zamieszczane w prasie lokalnej.
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Wyjaśnienie pojęcia „cyberprzemoc”
Pojêcie cybeprzemoc pochodzi od angielskiego s³owa cyberbullying.
W polskiej literaturze pedagogicznej, socjologicznej i w dokumentach publicznych pojêcie to pojawi³o siê na prze³omie XX i XXI w.  wraz z rozpowszechnianiem siê technologii informacyjnych i komunikacyjnych6. Zosta³o ono rozpropagowane przez Fundacjê Dzieci Niczyje, która w ramach programu
Dziecko w Sieci zajmuje siê m.in. problemem agresji w sieci7. Obecnie cyberprzemoc bywa zastêpowa takimi wyra¿eniami, jak: cyberbulling, cybermobbing, e-mobbing, przemoc internetowa, przemoc elektroniczna, cybernêkanie, cyberprzeladowanie, agresja elektroniczna, co prowadzi do
braku jasnoci pojêciowej i utrudnia prowadzenie rzetelnej, pog³êbionej debaty
na temat dzia³añ profilaktycznych i interwencyjnych8.
W ogólnym rozumieniu pojêcie cyberprzemoc uto¿samiane jest z aktami
agresji i przemocy stosowanymi za pomoc¹ technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Tego rodzaju zachowania ³¹czy siê przede wszystkim z przemoc¹
rówienicz¹, typow¹ dla dzieci i m³odzie¿y9. Sporadycznie te¿ badacze nie
stawiaj¹ ograniczeñ wiekowych, s³usznie u¿ywaj¹c pojêcia cyberprzemoc tak¿e w odniesieniu do aktów przemocy internetowej lub elektronicznej, które stosuj¹
osoby doros³e10. Zjawisko to dotyczy bowiem wszystkich grup wiekowych.
Wspó³czenie polscy badacze w definiowaniu pojêcia cyberprzemoc
odwo³uj¹ siê do dwóch angielskich s³ów: cyber i bully11. Pierwszy wyraz
6 Mo¿na s¹dziæ, ¿e z powodu dynamicznego rozwoju Internetu i telefonii komórkowej oraz
coraz szerszego wykorzystania tych narzêdzi przez m³ode pokolenie, problem przemocy rówieniczej
z u¿yciem Internetu lub telefonów komórkowych bêdzie narasta³. Zob. szerzej o tym np. w: J. Py¿alski,
Agresja elektroniczna i cyberbulling jako nowe ryzykowne zachowania m³odzie¿y, s. 39 i nn.
7 Zob. http://dzieckowsieci.fdn.pl/ (20.01.2014).
8 Pisze o tym np. I. Uflik-Jaworska, Cyberprzemoc czy cybermobbing? Kontrowersje terminologiczne i charakterystyka zjawiska, w: B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Kraków
2009, s. 197215; idem, Cyberbullying, cyberprzemoc czy cybermobbing?, w: D. Bis, A. Rynio (red.),
Media w wychowaniu chrzecijañskim, Lublin 2010, s. 491500.
9 Zob. np. K. S³omka-Michalak, Cyberprzemoc: przegl¹d badañ, w: Z. Bartkowicz, A. Wêgliñski,
A. Lewicka (red.), Powinnoci i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych spo³ecznie, Lublin
2010, s. 113118; A. Zieja, Cyberprzemoc jako zagro¿enie dla wspó³czesnej m³odzie¿y  w kontekcie
adolescencji norm spo³ecznych, w: I. Pufal-Struzik (red.), M³odzie¿ a patologie i zagro¿enia spo³eczne,
Kielce 2011, s. 7381.
10 W publikacjach z dziedziny prawa na okrelenie zjawiska agresji elektronicznej wród osób
doros³ych (sprawców i ofiar) coraz czêciej stosuje siê pojêcie cyberstalking, które z jêzyka angielskiego oznacza cyberprzeladowanie. Zob. wiêcej o tym np. w: J. Groth, Cyberstalking  perspektywa
psychologiczna, Forum Owiatowe 2 (2010), s. 8598; B. Ho³yst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 628; J. Kosiñska, Prawnokarna problematyka stalkingu, Prokuratura i Prawo 10 (2008),
s. 33; J. Plis, Cybertalking. Podstawowe problemy prawnokarnej ochrony, w: S. Bêbas, J. Plis, J. Bednarek
(red.), Patologie w cyberwiecie, Radom 2012, s. 350.
11 Zob. np. S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, Toruñ 2013, s. 52 i nn; K. S³omka-Michalak,
Cyberprzemoc: przegl¹d badañ, s. 113118.
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oznacza komputerowe lub elektroniczne sterowanie. Drugi natomiast wskazuje
na brutalnoæ, terroryzowanie, nêkanie, znêcanie siê nad s³abszymi12. Na podstawie znaczenia wy¿ej przywo³anych wyrazów badacze twierdz¹, ¿e pojêcie
cyberprzemoc okrela z³o¿one zjawisko, obejmuj¹ce wiele ró¿nych zachowañ
z wykorzystaniem Internetu i telefonii komórkowej13. Tê szerok¹ definicjê próbuje siê doprecyzowaæ, zw³aszcza w naukach spo³ecznych. Badacze nie s¹
jednak zgodni co do zakresu znaczeniowego cybeprzemocy. St¹d te¿, pisz¹c
czêsto o tym samym zjawisku, pos³uguj¹ siê ró¿nymi pojêciami, jak równie¿
u¿ywaj¹ takich samych terminów w odniesieniu do ró¿nych form agresji elektronicznej14.
Pomijaj¹c szczegó³owy przegl¹d ró¿nych definicji cyberprzemocy, na
potrzeby niniejszego tekstu mo¿na przyj¹æ okrelenia zaproponowane przez pedagogów. W literaturze pedagogicznej zwykle pojêcie cyberprzemoc wskazuje
na rodzaj agresywnego, celowego, wiadomego, powtarzalnego i d³ugotrwa³ego
zachowania jednostki lub grupy osób wobec s³abszej fizycznie lub psychicznie
ofiary, z u¿yciem elektronicznych form kontaktu15. Zarówno sprawca, jak
i ofiara nale¿¹ do tej samej grupy spo³ecznej. Tak ogólnie okrelone dzia³ania
online s¹ zró¿nicowane. Wymagaj¹ zatem uszczegó³owienia w odniesieniu do
grupy dzieci i m³odzie¿y.

Zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży
Cyberprzemoc stanowi wyj¹tkowo niebezpieczne zjawisko spo³eczne.
W ostatnich latach ta forma agresji sta³a siê powszechna wród dzieci i m³odzie¿y. Wystêpuje ona w postaci wiadomego, powtarzanego oczerniania, wyszydzania, kompromitowania rówieników, gro¿enia, przeladowania, zastraszania
za porednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (g³ównie Internetu i telefonu komórkowego). St¹d te¿ zwykle wyodrêbnia siê: 1) przemoc werbaln¹ w sieci, która przybiera formê wulgarnego wyzywania, poni¿ania, omieszania, straszenia, szanta¿owania, przesy³ania nieprzyjemnych (omieszaj¹cych,
agresywnych, zastraszaj¹cych) wiadomoci do ofiary, agresywnej wymiany
zdañ (tzw. flamingu) w grupie dyskusyjnej lub w pokojach czatowych; 2) reje12
13
14

S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 52 i nn.
Zob. np. ibidem; J. Py¿alski, Agresja elektroniczna i cyberbulling..., s. 119138, 157162.
Zob. wiêcej o tym w: S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 52 i nn; J. Py¿alski, Agresja
elektroniczna i cyberbulling..., s. 119138, 157162.
15 Zob. np. S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 5155; por. P.K. Smith, J. Mahdavi,
M. Carvalho, S. Fisher, S. Russell, N. Tippet, Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school
pupils, The Journal of Child Psychology and Psychiatry 49 (2008), no 4, pp. 376377.
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strowanie filmów i zdjêæ dziecka lub nastolatka wbrew jego woli, a nastêpnie
upublicznianie w sieci; 3) publikowanie w sieci prywatnych materia³ów
(np. zapisów rozmów, listów, zdjêæ) nieletniej ofiary i informacji omieszaj¹cych
j¹, które sprawca wykrad³ z komputera lub telefonu ofiary, lub wszed³ w ich
posiadanie, gdy przyjani³ siê z ofiar¹; 4) kradzie¿ to¿samoci dziecka lub nastolatka poprzez podszywanie siê w sieci pod ofiarê; 5) wykluczenie polegaj¹ce na
celowym usuniêciu z listy kontaktów internetowych (np. na portalu spo³ecznociowym) lub niedopuszczanie do niej danej osoby16. Oprócz tego rodzaju
form cyberprzemocy wymienia siê: inwigilacjê ofiary w sieci i nêkanie jej niechcianymi komunikatami, prowokowanie lub atakowanie ofiary oraz dokumentowanie zdarzenia za pomoc¹ filmu lub zdjêæ, a nastêpnie rozpowszechnianie
kompromituj¹cych materia³ów w Internecie17. Za równie niebezpieczn¹, jak wy¿ej wymienione formy, uznaje siê agresjê techniczn¹ zwi¹zan¹ z niszczeniem
nale¿¹cego do ofiary sprzêtu komputerowego czy oprogramowania lub infrastruktury informatycznej (np. stron internetowych, blogów). Sprawca zazwyczaj
rozsy³a wirusy komputerowe, w³amuje siê do komputera ofiary czy te¿ automatycznie wysy³a do ofiary ogromn¹ liczbê poczty elektronicznej, blokuj¹c jego
system komputerowy18.
Osoby nieletnie, dopuszczaj¹ce siê wy¿ej wymienionych form cyberprzemocy19 zwykle korzystaj¹ nie tylko z komputera, ale równie¿ z telefonów komórkowych wyposa¿onych w dostêp do Internetu. Co wa¿ne, pos³uguj¹ siê
takimi narzêdziami, jak: e-maile, komunikatory internetowe (np. gadu gadu,
skyp), portale i serwisy spo³ecznociowe (np. facebook), blogi, grupy dyskusyjne, czatromy20. Narzêdzia te s³u¿¹ sprawcom m.in. do przeladowania,
zastraszania, nêkania, wymiewania innych. Agresorzy przez d³u¿szy czas przeladuj¹ i drêcz¹ swoje ofiary, tworz¹ specjalne strony internetowe21. Niejednokrotnie te¿, jak ju¿ wy¿ej zauwa¿ono, sprawcy cyberprzemocy podszywaj¹ siê
w sieci pod kogo wbrew jego woli. Ofiary natomiast nie potrafi¹ siê broniæ,
czuj¹ bowiem, ¿e sprawca ma nad nimi przewagê fizyczn¹ lub psychiczn¹22.
U pod³o¿a wy¿ej wymienionych zachowañ dzieci i m³odzie¿y znajduj¹ siê
przyczyny indywidualne i sytuacyjne. Wi¹¿¹ siê one nie tylko z w³aciwociami
osobowymi dzieci i m³odzie¿y, ale tak¿e z przemianami okresu dojrzewania,
16
17
18
19

Zob. wiêcej o tym np. w: J. Py¿alski, Agresja elektroniczna i cyberbulling..., s. 119138.
Ibidem.
Zachowanie to nosi znamiona tzw. bombingu. Zob. ibidem.
Osoby te okrelane s¹ w literaturze pojêciem stalker lub cybermobber. Zob. np. J. Groth,
Cyberstalking  perspektywa psychologiczna, Forum Owiatowe 2 (2010), s. 8598.
20 S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 5166.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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sk³onnoci¹ do dzia³ania pod wp³ywem impulsu i niemal nieograniczonym, pozbawionym kontroli ze strony osób doros³ych, dostêpem do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych23. Ujawnieniu siê i eskalacji cyberprzemocy
wród dzieci i m³odzie¿y sprzyja m.in. niski poziom empatii, sk³onnoæ do
prowokowania innych osób i pozornie niewinnych ¿artów, brak zainteresowania
ze strony rodziców i opiekunów, niekontrolowany przez doros³ych dostêp do
Internetu i telefonu komórkowego, tendencja do podkrelania swojej niezale¿noci, chêæ imponowania, akceptacji i wyró¿nienia siê na tle grupy rówieniczej,
nieumiejêtnoæ prowadzenia refleksji nad w³asnym zachowaniem24. Poza tym
zachowania charakterystyczne dla agresji elektronicznej nie tylko maj¹ swoje
ród³o w relacjach z rówienikami, ale tak¿e z rodzicami i nauczycielami25.
Coraz czêciej te¿ stosowanie cyberprzemocy wobec kolegów i kole¿anek staje
siê form¹ dobrej zabawy i spêdzania wolnego czasu. Równie¿ charakterystyczna dla okresu dorastania sk³onnoæ do prowokowania innych, przekraczania
zasad moralnych, odreagowania frustracji, pozyskania uwagi otoczenia czy chêæ
odwetu za doznane upokorzenia, sprzyjaj¹ wystêpowaniu cyberprzemocy
w grupie uczniów gimnazjum26. Zatem przyczyny te s¹ zró¿nicowane.
Warto zauwa¿yæ, ¿e cyberprzemoc wród dzieci i m³odzie¿y mo¿e stanowiæ kontynuacjê przemocy stosowanej w realnym wiecie. Ma ona charakter
czêstej lub okazjonalnej wiktymizacji. Wyró¿nia siê jednak od innych form przemocy. Z uwagi na czêstotliwoæ i charakter, jej negatywne skutki mog¹ byæ
wiêksze ni¿ w przypadku przemocy, agresji i mobbingu27. W sposób szczególny cyberprzemoc cechuje: przekraczanie granic czasu i miejsca, permanentna
dostêpnoæ ofiary, potencjalna anonimowoæ sprawcy utrudniaj¹ca jego wykrycie, dzia³anie sprawcy w ukryciu, pozostawanie ofiary w niewiadomoci bycia
w roli osoby nêkanej oraz nierównowaga si³ wynikaj¹ca z wiêkszych kompetencji sprawcy w zakresie obs³ugi nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych28. Ofiara nie ma miejsca, w którym czuje siê bezpieczna. W pocz¹tkowym
etapie aktów agresji elektronicznej dowiadcza trudnoci w ustaleniu to¿samoci
sprawcy (np. czy jest to ch³opak, czy dziewczyna, kolega czy wróg, kto
znajomy czy obcy, osoba z klasy czy z innej grupy rówieniczej) oraz liczby
23
24
25

Ibidem, s. 6670.
Ibidem.
S. Kozak, Patologie komunikowania w Internecie. Zagro¿enia i skutki dla dzieci i m³odzie¿y,
Warszawa 2011, s. 165.
26 Do takich wniosków prowadz¹ badania realizowane w ró¿nych grupach uczniów. Zob.
np. Bezpieczeñstwo dzieci w internecie. Raport z badañ jakociowych i ilociowych, http://fdn.pl/badania-fdn
(7.01.2014).
27 S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 7074.
28 J. Py¿alski, Agresja elektroniczna i cyberbulling..., s. 119156.
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osób, które j¹ przeladuj¹29. Sprawca natomiast, pos³uguj¹c siê komunikatorami
internetowymi nie musi znajdowaæ siê w fizycznej bliskoci ofiary o tej samej
porze30. Zwykle agresor atakuje ofiarê w sposób wiadomy i celowy, rani¹c jej
uczucia nawet w miejscu tradycyjnie postrzeganym jako bezpieczne (np. w domu
rodzinnym, na terenie szko³y). Powtarzalnoæ tych zachowañ wynika z cech
samego materia³u zamieszczonego w Internecie. Materia³ ten mo¿e byæ wielokrotnie kopiowany i rozsy³any przez sprawcê i innych u¿ytkowników Internetu,
albo raz zamieszczony bywa d³ugotrwale obecny w sieci31. W ten sposób
obraliwe lub omieszaj¹ce osobê wiktymizowan¹ komunikaty trafiaj¹ do du¿ej
liczby odbiorców. Ofiara nie ma mo¿liwoci sprawdzenia, kto z jej znajomych
zapozna³ siê z materia³em rozpowszechnianym w Internecie, co staje siê dla niej
ród³em wiêkszego cierpienia. W ten sposób sprawca podkrela swoj¹ dominacjê. Nie widz¹c bezporednio cierpieñ ofiary, agresor jest pozbawiony wspó³czucia i empatii, które mog³yby zredukowaæ dzia³ania agresywne32.
Celem wy¿ej wymienionych dzia³añ, jakie podejmuj¹ agresorzy, jest zdyskredytowanie konkretnych osób lub grup, a nawet ca³ych spo³ecznoci. Coraz
czêciej, jak wynika z badañ33, sprawcy cyberprzemocy adresowanej do nieletnich zazwyczaj pochodz¹ ze rodowiska szkolnego ofiary. W grupie agresorów
s¹ zarówno ch³opcy, jak i dziewczêta34. Stosuj¹c agresjê elektroniczn¹, sprawcy
zwykle nie s¹ wiadomi mo¿liwych konsekwencji prawnych. Z kolei ofiara,
niezale¿nie od p³ci, odczuwa np. lêk, osamotnienie, odrzucenie, wstyd, bezsilnoæ, brak przynale¿noci do grupy rówieniczej i akceptacji, spadek samooceny, brak zaufania, a tak¿e z³oæ, irytacjê i rozpacz35. Czuje siê te¿ nieszczêliwa.
Na sposób prze¿ywania ataków ze strony agresora nieznaczny wp³yw ma p³eæ
ofiary. Jak pokazuj¹ badania empiryczne, bezradne i obojêtne reakcje s¹ typowe
dla dziewcz¹t, a rewan¿owe i obojêtne dla ch³opców36. Niezale¿nie od p³ci
29
30
31
32
33
34

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Zob. o tym w: ibidem.
Dotychczasowe badania prowadzone na temat cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y
w ró¿nych krajach (np. w Austrii, Turcji, USA, Polsce) nie daj¹ jednoznacznych wyników dotycz¹cych
ró¿nic p³ciowych w zaanga¿owaniu w cyberprzemoc czy te¿ w jej dowiadczanie. Zob. wiêcej o tym np.
w: ibidem; A. Bassam, K. Piwowarska, Cyberprzemoc w ¿yciu m³odzie¿y ponadgimnazjalnej: komunikat
z badañ, w: A. Bassam, K. Czerwiñski, D. Wosik (red.), Internet w psychologii, Toruñ 2011, s. 160180;
J. Py¿alski, Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna  zarys teoretyczny i najnowsze wyniki
badañ, w: M. Jêdrzejko, D. Sarza³a, Cz³owiek i uzale¿nienia, Pu³tuskWarszawa 2010, s. 117140.
35 S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 7478.
36 Zob. np. Bezpieczeñstwo dzieci w internecie. Raport z badañ jakociowych i ilociowych, s. 3 i nn;
A. Latos, Zjawisko przemocy rówieniczej z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, http:
//edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/przemoc_r_wie_nicza_z_wykorzystaniem_nowych_technologii_informacyjnych.pdf (7.02.2014).
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czêsto ofiara sama zaczyna izolowaæ siê od rówieników, dowiadcza stanów
typowych dla depresji dzieciêcej i ma myli samobójcze.
Coraz czêciej wród nieletnich, zw³aszcza adolescentów wystêpuj¹
sprawco-ofiary cyberprzemocy. S¹ to osoby, które dowiadczaj¹ agresji elektronicznej ze strony rówieników i równoczenie sami podejmuj¹ tego rodzaju
dzia³ania wobec innych osób37. W grupie tej wystêpuj¹ zarówno ch³opcy, jak
i dziewczêta. Czêsto s¹ to osoby wiktymizowane w szkole, które za pomoc¹
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych podejmuj¹ dzia³ania o charakterze zemsty i odwetu w rodowisku online. Prawid³owoæ ta  jak pokazuj¹
badania  czêciej dotyczy ch³opców38.
Dowiadczaj¹c ró¿nych form cyberprzemocy, dzieci i m³odzie¿ rzadko
zwracaj¹ siê o pomoc do rodziców, nauczycieli i innych osób doros³ych. Fakt
bycia wiktymizowanym wywo³uje emocje o ujemnym charakterze, a milczenie na
temat doznawanych cierpieñ prowadzi do samoobwiniania siê i poczucia bezradnoci39. Jest to tym bardziej niepokoj¹ce, ¿e d³ugotrwa³y przebieg cyberprzemocy mo¿e skutkowaæ zaburzeniami psychicznymi i prowadziæ do prób samobójczych40. Perspektywa ta implikuje potrzebê podejmowania dzia³añ, które
uwiadomi¹ rodzicom wielorakie skutki fizyczne i psychiczne cyberprzemocy
oraz pomog¹ im w przeciwdzia³aniu atakom agresji elektronicznej wród dzieci
i m³odzie¿y.

Zakres możliwości współpracy policji z rodziną
Przeciwdzia³anie cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y stanowi czêæ
programu prewencyjnego policji41. W ramach tego programu zwraca siê uwagê
na zapewnienie bezpieczeñstwa osobom nieletnim i ma³oletnim. To priorytetowe
zadanie policja realizuje nie tylko przez wykrywanie sprawców czynów zabronionych prawem, ale równie¿ poprzez inicjatywy o charakterze profilaktycznym.
Coraz czêciej funkcjonariusze policji podejmuj¹ dzia³ania na rzecz podnoszenia
wiadomoci spo³ecznej w zakresie zagro¿eñ zwi¹zanych z korzystaniem z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych42. Oprócz informacji zamiesz37
38
39
40
41

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Zob. np. http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/_portal/13347386234f8e7ebf39c6d/
Szkolenie_w_ramach_programu_%22safeNET%22.html (4.02.2014); http://www.radom24.pl/artykul/
czytaj/16243 (4.02.2014).
42 Zob. np. ibidem.
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czanych na stronach internetowych komendy policji (np. miejskiej, powiatowej),
funkcjonariusze uczestnicz¹ w spotkaniach i prelekcjach organizowanych dla
dzieci i m³odzie¿y  w zwi¹zku z realizacj¹ programu profilaktycznego szko³y43.
Inicjuj¹ te¿ dzia³ania adresowane g³ównie do rodziców, opiekunów, pedagogów
szkolnych i wychowawców. Dzia³ania te, jak wynika z analizy dostêpnej literatury i wpisów na stronach internetowych policji, s¹ jednak sporadyczne44. Warto
zatem wskazaæ na konkretne formy, które zas³uguj¹ na uwagê w pracy prewencyjnej funkcjonariuszy policji.
Za priorytetowe nale¿y uznaæ cykliczne spotkania o charakterze informacyjnym, których celem jest pedagogizacja rodziców w zakresie przeciwdzia³ania
cyberprzemocy. Nale¿¹ one do tradycyjnych, zbiorowych form wspó³pracy.
Tematyka tych spotkañ wykracza poza kompetencje zawodowe i mo¿liwoci
nauczycieli. Podczas tego rodzaju spotkañ mog³aby mieæ miejsce prelekcja po³¹czona z pogadank¹ tematyczn¹45 . Funkcjonariusz policji wystêpowa³by tu
zarówno w roli stró¿a prawa, jak te¿ eksperta. Rodzice mieliby okazjê dowiedzieæ siê: na czym polega cyberprzemoc, jak j¹ rozpoznaæ, jakie s¹ jej przyczyny i skutki, co nale¿y zrobiæ, aby zapobiegaæ cyberprzemocy wród dzieci
i m³odzie¿y. Zagadnienia te warto wzbogaciæ o wyjanienie pojêæ osoba nieletnia i czyn karalny wraz z podaniem przyk³adów np. zniewa¿enia, znies³awienia kolegi lub kole¿anki w Internecie. Niemniej istotne wydaje siê równie¿ omówienie zagadnienia naruszenia dóbr osobistych, zasad odpowiedzialnoci
prawnej nieletnich za czyny zwi¹zane z przestêpczoci¹ internetow¹. Z tym
wi¹¿e siê potrzeba uwiadomienia rodzicom, ¿e dziecko, które ukoñczy³o 13 lat,
wesz³o ju¿ w okres odpowiedzialnoci karnej i samo ponosi odpowiedzialnoæ
za swoje zachowanie. Zagadnienia te warto wzbogaciæ o omówienie: aspektów
ochrony wizerunku i dóbr u¿ytkowników nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych. Koñcow¹ czêæ ka¿dego spotkania nale¿a³oby powiêciæ na
pytania stawiane przez rodziców. Zadaniem funkcjonariusza policji by³oby
udzielenie konkretnych odpowiedzi. W ten sposób rodzice mogliby pozyskaæ
wiêksz¹ wiadomoæ zagro¿eñ, poszerzyæ wiedzê na temat skutków prawnych
i sposobów przeciwdzia³ania cyberprzemocy oraz znaleæ odpowied na nurtuj¹ce ich pytania. Odpowiednim czasem do spotkañ tematycznych powiêconych agresji elektronicznej mog³yby byæ zebrania dla rodziców46, podczas których funkcjonariusz policji omawia zagadnienia z tym zwi¹zane.
43
44

Ibidem.
Zob. np. http://www.gazetakaszubska.pl/46419/policjanci-spotkali-sie-z-rodzicami-gimnazjalistow (7.02.2014).
45 M. Banasiak, Wspó³praca rodziców ze szko³¹ w kontekcie reform edukacji w Polsce, Toruñ
2013, s. 5051.
46 Ibidem.
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W celu zmotywowania rodziców do aktywnego udzia³u w tego rodzaju
spotkaniach warto prelekcjê wzbogaciæ o projekcjê krótkich filmów edukacyjnych na temat cyberprzemocy, których zakoñczenie mia³oby dwie formy: dobr¹
i z³¹. Taki materia³ stanowi³by podstawê do zainicjowania dyskusji w gronie
rodziców i wspólnego wyci¹gniêcia wniosków dotycz¹cych przeciwdzia³ania
zagro¿eniom wród m³odych u¿ytkowników nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych. Pozwoli³by uwiadomiæ rodzicom wa¿n¹ rolê, jak¹ spe³niaj¹
w wychowaniu dzieci do odpowiedzialnego korzystania z Internetu i telefonu
komórkowego.
Istotne znaczenie mog¹ mieæ równie¿ zajêcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji (np. przez psychologów policyjnych, policjantów z prewencji kryminalnej) w formie warsztatów dla rodziców. Obejmowa³yby one cykl spotkañ
powiêconych przeciwdzia³aniu cyberprzemocy. Podczas tych zajêæ rodzice s¹
aktywnymi i twórczymi uczestnikami. Nie tylko s³uchaj¹ prelekcji funkcjonariusza policji, ale równie¿ uczestnicz¹ w moderowanej przez niego dyskusji. Poza
tym w przyjaznej atmosferze odgrywaj¹ role zwi¹zane z byciem ofiar¹ i sprawc¹
cyberprzemocy, ucz¹ siê rozpoznawaæ symptomy zachowañ ofiary i sprawcy
oraz poszukuj¹ wspólnych, konstruktywnych rozwi¹zañ. Podczas warsztatów
funkcjonariusze policji mog¹ te¿ zwróciæ uwagê rodziców na problemy zwi¹zane
z publikowaniem zdjêæ czy te¿ filmów nagranych przez dzieci i m³odzie¿ za
pomoc¹ telefonów komórkowych, które nastêpnie, bez zgody zainteresowanego,
s¹ rozpowszechnianie w Internecie (np. na portalach spo³ecznociowych).
Wszystkie wymienione dzia³ania sprzyja³yby edukacji prawnej i wiktymologicznej
rodziców, przez co wyranie wzrasta³aby ich wiadomoæ skali niebezpieczeñstw
zwi¹zanych z korzystaniem z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W tym miejscu warto wspomnieæ o rzetelnie opracowanych i prezentowanych przez funkcjonariuszy policji na spotkaniach z rodzicami materia³ach zawieraj¹cych nie tylko opis form krzywdzenia dzieci w sieci, ale tak¿e informacje,
do kogo nale¿y zwróciæ siê w celu uzyskania pomocy, jeli dziecko bêdzie
krzywdzone, przeladowane i nêkane przez rówieników za pomoc¹ nowych
technologii informacyjno-komunikacyjnych czy te¿ kiedy i w jaki sposób
o zdarzeniach informowaæ policjê. Godna uwagi jest tu dzia³alnoæ Helpine
Polska47 (zw³aszcza program Pomoc w NET48 i Dziecko w Sieci49) oraz Fundacji Dzieci Niczyje50. Organizacje te przekazuj¹ rodzicom informacje o zagro47 Zob. wiêcej o tym np. w: http://helpline.org.pl/o-nas (4.02.2014); por. W. Sobierajska, Cyberprzemoc w dowiadczeniach Helpline.org.pl, Cyberprzemoc 8 (2009), nr 1, s. 141149.
48 Ibidem.
49 Zob. http://dzieckowsieci.fdn.pl/materialy-edukacyjne-programu-dziecko-w-sieci (4.02.2014).
50 Zob. http://fdn.pl/ (4.02.2014).
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¿eniach, doradzaj¹ w sprawach przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom oraz w zakresie mo¿liwoci postêpowania w sytuacjach, gdy dziecko zosta³o skrzywdzone
przy u¿yciu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W celu skutecznego zapobiegania cyberprzemocy funkcjonariusze policji powinni podczas
prelekcji przekazywaæ rodzicom rzetelne informacje na temat materia³ów drukowanych, poradników dostêpnych w formie online, kursów e-learninowych51
oraz sposobów nawi¹zania kontaktu z organizacjami zajmuj¹cymi siê przeciwdzia³aniem cyberprzemocy. Poza tym, zarówno funkcjonariusze policji, jak
i rodzice, mog¹ w³¹czyæ siê w lokalne kampanie na rzecz bezpieczeñstwa dzieci
i m³odzie¿y w Internecie, wspólnie uczestnicz¹c w spotach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamach prasowych.
Wy¿ej wymienione inicjatywy nale¿y uznaæ za podstawowe. W praktyce na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ prelekcje dla rodziców, których dzieci uczêszczaj¹
do szko³y podstawowej i gimnazjum. W³anie w tych grupach uczniów, jak ju¿
wy¿ej zauwa¿ono, obserwuje siê najwiêksze nasilenie zjawiska cyberprzemocy.

Ograniczenia w zakresie współpracy policji z rodziną
Zaanga¿owanie funkcjonariuszy policji w przeciwdzia³anie cyberprzemocy
wród dzieci i m³odzie¿y przyczynia siê do zwiêkszenia wiadomoci spo³ecznej
w zakresie zagro¿eñ zwi¹zanych z korzystaniem z Internetu i telefonów komórkowych. Napotyka jednak na liczne trudnoci, które ograniczaj¹ skutecznoæ
wy¿ej opisanych form wspó³pracy z rodzicami. Niew¹tpliwie brakuje przepisów
prawnych, odpowiednio przygotowanych folderów informacyjnych oraz spójnego sytemu skoordynowanych dzia³añ pomiêdzy policj¹ i instytucjami owiatowymi, które zajmuj¹ siê pedagogizacj¹ rodziców. Równie¿ w programach profilaktycznych szkó³ marginalizuje siê spotkania organizowane dla rodziców z udzia³em
funkcjonariuszy policji. Wynika to m.in. z ograniczeñ czasowych, problemów
organizacyjnych, a niekiedy tak¿e z braku rodków finansowych i barier prawnych. Czêsto bowiem kwestie formalne i ekonomiczne decyduj¹ o braku mo¿liwoci zorganizowania warsztatów z udzia³em funkcjonariusza policji (zw³aszcza
psychologa policyjnego) czy te¿ o publikowaniu materia³ów edukacyjnych adresowanych do rodziców.
Poza ograniczeniami formalnymi i ekonomicznymi istotne s¹ równie¿ inne
problemy. Do nich zaliczyæ nale¿y biernoæ rodziców, a zw³aszcza brak chêci
51 Tego rodzaju szkolenia s¹ prowadzone m.in. przez Fundacjê Dzieci Niczyje  na platformie
edukacyjnej Dziecko w Sieci. Zob. http://fdn.pl/kursy/ (5.02.2014).
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do wspó³pracy oraz bagatelizowanie problemu cyberprzemocy. Niemniej istotny
wydaje siê zarówno brak zaufania spo³eczeñstwa do policji, jak i utrwalone
negatywne stereotypy w odniesieniu do funkcjonariuszy policji. W praktyce
ogranicza to w znacznym stopniu mo¿liwoæ wspó³pracy policji z rodzicami.
Z tym wi¹¿e siê obawa rodziców przed kontaktem i rozmow¹ z funkcjonariuszami policji. S¹ to bariery psychologiczne. Wi¹¿¹ siê one wprost z ograniczeniami
podmiotowymi. Mo¿na je równie¿ dostrzec w postawach funkcjonariuszy policji. Prowadzenie spotkañ, prelekcji, dyskusji z rodzicami oraz warsztatów dla
rodziców wymaga, oprócz przygotowania zawodowego, tak¿e specjalnych predyspozycji psychicznych, zdolnoci prowadzenia dialogu i posiadania podstawowych umiejêtnoci pedagogicznych. Wród nich na uwagê zas³uguje zdolnoæ tworzenia przyjaznej atmosfery spotkania, wzbudzanie zaufania, otwartoæ
na problemy rodziców, umiejêtnoæ zainteresowania s³uchaczy i upogl¹dowienia
prezentowanych zagadnieñ.

Uwagi końcowe
Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, zw³aszcza Internet i telefony komórkowe, daj¹ dzieciom i m³odzie¿y ró¿ne mo¿liwoci wykorzystania
ich m.in. w celach edukacyjnych, rozrywkowych, komunikacyjnych. Stanowi¹
tak¿e potencjalne ród³o zagro¿eñ zwi¹zanych z cyberprzemoc¹. St¹d te¿ za
istotne nale¿y uznaæ dzia³ania prewencyjne policji adresowane zarówno do dzieci i m³odzie¿y, jak i do rodziców. Wszyscy bowiem potrzebuj¹ odpowiedniego
wsparcia w rozpoznawaniu cyberprzemocy i eliminowaniu zagro¿eñ.
Wspó³praca policji z rodzin¹ w zakresie przeciwdzia³ania cyberprzemocy,
mimo braku umocowañ prawnych, zas³uguje na uwagê osób odpowiedzialnych
za przygotowanie zawodowe policjantów. Nale¿y j¹ potraktowaæ jako nowe
wyzwanie spo³eczne. Wymaga ono przygotowania oferty edukacyjnej skierowanej do rodziców ze strony funkcjonariuszy policji pionu prewencji kryminalnej.
Doceniaj¹c znaczenie wspó³pracy policji z rodzin¹ w przeciwdzia³aniu cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y, warto wiêcej uwagi powiêciæ tym zagadnieniom zarówno w teorii, jak i w praktyce. Potrzebne s¹ pog³êbione analizy
na gruncie pedagogiki. Ka¿da forma wspó³pracy policji z rodzin¹ w przeciwdzia³aniu cyberprzemocy, jeli ma byæ skuteczna, wymaga odwo³ania siê do
naukowych podstaw i twórczych inspiracji pedagogów. Wa¿na jest równie¿ rola
pedagogiki w formowaniu przysz³ych funkcjonariuszy policji. W³aciwe przygotowanie zawodowe stwarza optymalne mo¿liwoci do korzystania z wiedzy
pedagogicznej w dzia³alnoci prewencyjnej zwi¹zanej z cyberprzemoc¹.
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WSPÓŁPRACA POLICJI Z RODZINĄ W PRZECIWDZIAŁANIU
CYBERPRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
– MOŻLIWOŚĆ CZY UTOPIA?
(STRESZCZENIE)

W ostatnich latach podejmowane s¹ ró¿ne inicjatywy, które maj¹ na celu ograniczanie i likwidowanie zagro¿eñ zwi¹zanych z cyberprzemoc¹. Za istotne uznaje siê wspieranie dzieci i m³odzie¿y
w odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zadanie to
zas³uguje na szczególn¹ uwagê rodziców. W wype³nianiu tego zadania rodzice potrzebuj¹ pomocy.
Sporód ró¿nych form wsparcia udzielanego rodzinie istotn¹ rolê mo¿e spe³niæ wspó³praca z policj¹.
Coraz czêciej funkcjonariusze policji anga¿uj¹ siê w ró¿nego dzia³ania, które maj¹ na celu przeciwdzia³anie cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y. Analizy podjête w niniejszym artykule koncentruj¹
siê wokó³ poszukiwania odpowiedzi na pytania: czy i w jakim stopniu mo¿liwa jest wspó³praca policji
z rodzin¹ w przeciwdzia³aniu cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y? Czy wspó³praca ta nie jest
tylko utopi¹? Co nale¿y zrobiæ, aby wspó³praca policji z rodzin¹ w zakresie przeciwdzia³ania cyberprzemocy by³a mo¿liwa? Tak okrelony problem wymaga ukazania mo¿liwoci i ograniczeñ w zakresie wspó³pracy policji z rodzin¹ w przeciwdzia³aniu cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y. Maj¹c to
na uwadze, najpierw opisano pojêcie cyberprzemoc, a nastêpnie krótko scharakteryzowano zjawisko cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y. W tym kontekcie zwrócono uwagê na konkretne
inicjatywy policji oraz ró¿ne ograniczenia prawne, organizacyjne i spo³eczne.

COOPERATION OF THE POLICE AND FAMILY IN PREVENTION
OF CYBERVIOLENCE AMONG CHILDREN AND TEENAGERS
– POSSIBILITY OR UTOPIA?
(SUMMARY)

In recent years various initiatives that aim at limiting and eliminating the threats connected with
cyberviolence were taken. Supporting children and teenagers in responsible usage of new information
technology seems to be very important. This task deserves particular parents attention. However,
parents need help in fulfilling this task. From among different forms of support given to the family,
cooperation with the police can fulfill a significant role. More and more frequently, police officers
engage in diverse actions to prevent cyberviolence among children and teenagers. The analyses
undertaken in this article concentrate on the following questions: is cooperation with the police and
family in prevention of cyberviolence among children and teenagers possible?, isnt it utopian?, what
should be done to make such cooperation possible? A problem defined in this way requires presenting
the possibilities and limitations in cooperation of the police and family in preventing cyberviolence
among children and teenagers. Keeping that in mind, the notion of cyberviolence was described.
Afterwards, the phenomenon of cyberviolence among children and teenagers was characterized. In
this context the attention was paid to specific initiatives of the police and numerous legal, organizational, and social limitations.
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DIE ZUSAMMENARBEIT DER POLIZEI MIT DER FAMILIE
BEIM ENTGEGENWIRKEN DER CYBERGEWALT UNTER KINDERN
UND JUGENDLICHEN – MÖGLICHKEIT ODER UTOPIE?
(ZUSAMMENFASSUNG)

In den letzten Jahren wurden verschiedene Initiativen unternommen, deren Ziel die Begrenzung
und Ausschaltung der Gefahren ist, die mit der Cybergewalt zusammenhängen. Als wesentlich wird
die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der verantwortlichen Benutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken angesehen. Diese Aufgabe obliegt ganz besonders den Eltern, sie müssen jedoch dabei unterstützt werden. Unter verschiedenen Formen der Unterstützung
kann auch die Zusammenarbeit mit der Polizei eine wichtige Rolle spielen. Immer öfters engagieren
sich die Polizeibeamten in verschiedenen Maßnahmen, deren Ziel das Entgegenwirken der Cybergewalt unter Kindern und Jugendlichen ist. Die in diesem Artikel durchgeführten Analysen versuchen
folgende Fragen zu beantworten: Ob und in welchem Umfang ist eine Zusammenarbeit zwischen der
Polizei und der Familie beim Entgegenwirken der Cybergewalt unter Kindern und Jugendlichen
möglich? Ist eine solche Zusammenarbeit nur eine Utopie? Was muss man tun, damit eine Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Familie auf diesem Gebiet möglich wäre? Ein so formuliertes
Problem verlangt danach, die Möglichkeiten und Grenzen auf diesem Bereich zu untersuchen. So
wurde zuerst der Begriff Cybergewalt umschrieben. Dann wurde auch das Phänomen der Cybergewalt in den Milieus der Kinder und Jugendlichen charakterisiert. In diesem Kontext wurde die
Aufmerksamkeit auf konkrete Initiativen der Polizei sowie auf diesbezügliche rechtliche, organisatorische und soziale Begrenzungen gelenkt.

