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   Co to takiego?

Cyberprzemoc to stosowanie przemocy poprzez: 
prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie 
innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu 
elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny 
internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale 
społecznościowe i inne.



  

Powody Cyberprzemocy 

Zamiarem internetowych chuliganów jest 
zdyskredytowanie konkretnej osoby lub grupy ludzi czy 
nawet całych społeczności. Takie działania wynikają z 
poczucia anonimowości lub bezkarności sprawców i 
ułatwiane są np. zamieszczeniem witryny internetowej na 
serwerze w kraju, w którym pisemne groźby nie są 
przestępstwem.



  

   Formy cyberprzemocy

● Rozsyłanie kompromitujących materiałów,

● Włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania 
kompromitujących wiadomości,

● Dalsze rozsyłanie otrzymanych danych i wiadomości jako zapisu rozmowy, 
czy kopii e-maila,

● Tworzenie, kompromitujących i ośmieszających stron internetowych



  

Skutki cyberprzemocy

Głównymi i najczęstrzymi skutkami cyberprzemocy są 
problemy psychiczne, przeprowadzki z ówczesnego 
miejsca zamieszkania, czy poważne problemy w 
nawiązywaniu znajomości. W cięższych przypadkach, gdy 
psychika poszkodowanego jest o wiele słabsza, 
cyberprzemoc może doprowadzić takie osoby nawet do 
prób samobójczych.



  

    Cyberprzemoc w Polsce



  

Gdzie możemy się spotkać z 
cyberprzemocą ?

Z cyberprzemocą możemy 
spotkać się najczęściej na 
portalach społecznościowych oraz 
czasami na specjalnie zrobionych 
stronach.



  

Typologia agresji elektronicznej

● Agresję elektroniczną wobec pokrzywdzonych, w której charakterystyczną cechą jest nierówność „sił” 
sprawcy i ofiary, to znaczy ofiarą jest osoba słabsza.

● Agresję elektroniczną wobec celebrytów, gdzie za celebrytę uznaje się osobę często występującą w 
środkach masowego przekazu i wzbudzającej zainteresowanie opinii publicznej, bez względu na 
pełniony przez nią zawód.

● Elektroniczną agresję uprzedzeniową (ang. bias bullying), gdzie ofiarami agresji elektronicznej stają 
się grupy ludzi skupione według wspólnych wartości, na przykład określonej narodowości, fani 
zespołu, grupa wyznaniowa, zwolennicy określonej opcji lub partii politycznej i in.

● Agresję elektroniczną wobec nieznajomych (przypadkową), której ofiara jest osoba nieznana sprawcy, 
będąca przypadkową ofiarą podczas surfowania w sieci.

● Mobbing elektroniczny, w którym sprawca i ofiara są najczęściej członkami tej samej grupy, zarówno 
online, jak i offline.
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