Kybergrooming
Tímto termínem je označováno chování internetových uživatelů, které má v dítěti vyvolat
falešnou důvěru a připravit je na schůzku v reálném světě, jejímž cílem je oběť pohlavně
zneužít. Toto velmi nebezpečné jednání zneužívající prostředí Internetu v praxi s
kyberšikanou úzce souvisí, nehledě na to, že pro laiky se často jedná o synonyma. Pachatelé –
nejčastěji dospělí jedinci využívají uměle vytvořený pocit, že jsou mladí milováni, že je má
někdo rád, a proto se jistě budou chtít s dospělým setkat i v reálném prostředí. Groomer s
obětí komunikuje přes Internet i několik měsíců. Pokud se ji nedaří ke schůzce přesvědčit,
přichází na řadu různá forma nátlaku, například vyhrožování zveřejněním choulostivých
fotografií, které se agresorovi předtím z oběti podařilo vylákat. A zde již se jedná o
kyberšikanu.
Desatero obrany kybergroomingu
1. Důkladně přemýšlejte o „online přátelstvích“ a konkrétně o těch, která se zdají být až moc
perfektní na to, aby byla opravdová.
2. Vždy si ukládejte kopie vašich rozhovorů a znovu čtěte staré rozhovory, abyste mohli
rozpoznat jakékoliv nesrovnalosti v příběhu, který vám váš online přítel vyprávěl, např.
změnu svého věku nebo dalších údajů.
3. Zvažte, proč po vás může někdo chtít, abyste udrželi vztah v tajnosti, nebo proč klade důraz
a ptá se vás na otázky mimořádně osobního charakteru.
4. Držte se zpátky, když se v konverzaci vyskytnou otázky sexuální povahy, a nebojte se říct
NE cyber sexu.
5. Nenechte se oklamat sliby naplňujícího, milujícího vztahu, protože tito jedinci často lžou a
slibují tytéž věci zároveň několika dalším mladým lidem.
6. Pamatujte si, že je vždy lepší neposkytovat své osobní informace lidem, které jste zrovna
potkali v online prostředí, na chatu, při užívání ICQ, Skype apod.
7. Online přátelství jsou nejlepší, když zůstanou online, a je naprosto v pořádku odmítnout
osobní setkání tváří v tvář.
8. Dvakrát si promyslete slib úžasného vztahu a silného sexuálního opojení a zvažte, zda
nehledáte lásku na špatném místě.
9. Sami si vytyčte své osobní hranice s ohledem na rozhovory o sexu a věřte svým
rozhodnutím.
10. Online přátelé by měli zůstat online přáteli.

