Řešení kyberšikany
Rodina – 10 kroků rodiče:
1. Ujistěte se, že se vaše dítě cítí (a je) v bezpečí a zajistěte mu bezpodmínečnou podporu.
Rodiče musejí svými slovy a činy ukázat dětem, že i oni chtějí stejný konečný výsledek: že
kyberšikana přestane a život už nikdy nebude tak těžký.
2. Důkladně vyšetřete situaci tak, abyste plně porozuměli tomu, co se stalo, kdo byl do
kyberšikany zapleten, a jak to všechno začalo. Nalezení hlavní příčiny kyberšikany vám
pomůže rozhodnout se pro adekvátní řešení – ať už bylo vaše dítě obětí nebo agresorem.
3. Vyhněte se bezprostřednímu zákazu přístupu na ICQ, e-mail, sociální sítě, mobil, popř.
Internet jako takový. Tato strategie nejenže nevyřeší výchozí interpersonální konflikt, ale ani
nesníží současné nebo budoucí případy obtěžování. Pravděpodobně také zablokuje přirozenou
linii komunikace a děti, které jsou zvyklé na častý přístup k Internetu, budou klást vašemu
zákazu otevřený odpor.
4. Pokud to uznáte za vhodné, kontaktujte rodiče kyberagresora, nebo naplánujte schůzku s
vedením školy (nebo důvěryhodným učitelem), abyste věc mohli společně probrat.
5. V případě nutnosti kontaktujte a spolupracujte s poskytovatelem internetové služby,
mobilním operátorem nebo správcem chatovací místnosti. Společně můžete vyřešit danou
záležitost, nebo odstranit nevhodný materiál.
6. V některých případech je vhodné kontaktovat policii. Např. tehdy, když je vyhrožováno
fyzickým napadením nebo může být spáchán trestný čin (únos, posílání erotických fotek dětí
a mladistvých apod. – viz kapitola Právní okénko).
7. Hovořte o kyberšikaně s ostatními rodiči a místními organizacemi, abyste zvýšili jejich
povědomí o tomto chování a zjistěte spolu rozsah kyberšikany mezi dětmi z vašeho okolí.
Varujte ostatní rodiče, pokud se stalo vaše dítě obětí kyberšikany. Může je to vybídnout k
zájmu o online zkušenosti jejich vlastních dětí.
8. Vyvoďte tvrdé důsledky, pokud se vaše dítě angažuje v kyberšikaně coby agresor a
zvyšujte trest, pokud se toto chování opakuje, nebo je opravdu závažné. Jedině tak vaše dítě
pochopí neakceptovatelnost chování, kterým obtěžuje jiné lidi online.
9. Spolupracujte se školou vašeho dítěte. Jsou školeni v řešení problémů tohoto typu. Pokud
cítíte, že to nikam nevede, konzultujte problém s pedagogy jiné školy.
10. Detailně mluvte o problému se svým dítětem a ujistěte se, že plně rozumíte rolím obou
stran, motivaci a tomu, jak byla technologie zneužita. Spolupracujte se svým dítětem tak,
abyste dosáhli oběma stranám vyhovujícího postupu, který bude zahrnovat nabídku jejich
vstupu do řešení situace (jak by „oni“ chtěli, aby situace dopadla?).

