A „Words are Stones” projekt
Az internetes zaklatás komoly kihívást jelent a fiatalok számára, akik napjaink egyre inkább
digitalizálódó világában nőnek fel. A „Words are Stones” nevű európai kezdeményezés azért
született, hogy egy fiatal bloggerekből, véleményformálókból és aktivistákból álló közösséget
hozzon létre, amely azon fog dolgozni, hogy megpróbáljon gátat szabni az internetes zaklatásnak.
A Bullying UK nevű brit szervezet szerint az interneten a zaklatás az alábbi formákban történhet:
•

Zaklatás – Ez akkor valósul meg, amikor valaki támadó, barátságtalan üzeneteket
küld vagy sértegeti a másikat. Szintén ide tartoznak a mások posztjaihoz vagy
fotóihoz

fűzött

rosszindulatú

vagy

megalázó

kommentek,

illetve

a

chatbeszélgetésekben és játékoldalakon közzétett hasonló tartalmú üzenetek.
•

Lejáratás – Lejáratásról akkor beszélhetünk, amikor valaki hamis, káros vagy
elferdített információt oszt meg egy másik személyről. Szintén lejáratásnak számít,
ha valakiről olyan céllal osztunk meg fotókat, hogy nevetségessé tegyük, vagy
pletykákat terjesszünk el róla. Arra is van példa, hogy valaki mások megváltoztatott
fotóit osztja meg az interneten zaklatás céljából.

•

Ingerlés – Az ingerlés (flaming) azt jelenti, hogy valaki szándékosan szélsőséges és
támadó nyelvhasználattal próbál vitát gerjeszteni az online térben. Ennek kifejezett
célja, hogy agresszív reakciót váltson ki, amelyben az elkövetők élvezetüket lelik.

• Személyiség kisajátítása – Erről akkor beszélhetünk, ha valaki feltöri mások
email- vagy közösségi médiafiókját, és az illető személy online identitását
felhasználva küld rosszindulatú vagy zavarba ejtő tartalmat másoknak/másokról.
Szintén gyakori, hogy valaki hasonló célból álprofilokat hoz létre a közösségi
oldalakon, amelyek eltávolítása esetenként rendkívül bonyodalmas lehet.

• Outing – Másokról szóló érzékeny személyes információ megosztása, vagy
mások megtévesztése annak érdekében, hogy saját magukról áruljanak el titkokat és

osszák meg azokat másokkal. Ez a gyakorlat szöveges tartalmak mellett képek és
videók megosztására is kiterjedhet.

• Követés/megfélemlítés (stalking) – Fenyegető, sértő, zaklató üzenetek ismételt
elküldése egy adott személynek, vagy más olyan online tevékenységek végzése,
amelyek arra irányulnak, hogy félelmet keltsenek valakiben. Az ebbe a körbe eső
tevékenységek bizonyos esetekben törvénybe ütközőek is lehetnek.

• Kiközösítés

–

Adott

személy

szándékos

kizárása

egy

csoportból

csoportüzenetekben, online applikációkban, játékoldalakon vagy más online
felületeken. Ez az online zaklatás egyik leggyakrabban megvalósuló formája.

Az online zaklatás viszonylag új és rendkívül széleskörben elterjedt jelenség. Egy, az Egyesült
Királyságban készült felmérés például azt mutatta ki, hogy a fiatalok 17 százaléka vált eddigi
élete során online zaklatás áldozatává.
Az online zaklatások miatt a kihívások kezelése különösen időszerű. Az és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az UNICEF együttműködésével megvalósult „Aki ver, az nem haver” című
kampány is felhívta a figyelmet a problémára. 1 A törekvések ellenére Magyarországon a fiatalok
körülbelül egyharmada érintett az internetes zaklatásban (akár kezdeményező, akár elszenvedő
félként). A zaklatás leggyakrabban az ismerősöknek küldött rossz szándékú vagy fenyegető
üzenetek küldésében testesül meg. 2
A „Words are Stones” projekt célja éppen az, hogy csökkentse a probléma által érintett gyerekek
arányát, illetve, hogy pozitív üzenetekkel próbálja semlegesíteni az online gyűlöletbeszéd káros
hatásait. A „Words are Stones” egy együttműködés olasz, bolgár, görög, román, spanyol, cseh,
litván és magyar civil szervezetek között. Célja, hogy létrehozzon a digitális térben aktív
fiatalokból álló közösséget, amely képes üzeneteket készíteni és terjeszteni az internetes zaklatás
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semlegesítése és ellensúlyozása céljából ezzel hozzájárul egy egymással szemben megértő és
türelmes emberekből álló társadalom létrejöttéhez.

A projekt keretében Magyarországon az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások
Nemzetközi Megelőzéséért/Budapest Központ a Tömeges Atrocitások Megelőzéséért valósítja
meg a programokat, többek között egy fiatal közösségi média menedzsereknek, bloggereknek,
online aktivistáknak és youtubereknek tartott képzést.

A tréninghez szorosan kapcsolódva projekt ugyancsak elindít egy médiakampányt, amely
lehetővé teszi, hogy a programba bevont „web 2.0” generáció aktív tagjai egymással is
kapcsolatot teremtsenek és ezáltal könnyebben tudják megszólítani kortársaikat, mint

az

internetes zaklatás idősebb szakértői.
A kampány keretében meghirdetett pályázat és egy londoni utazással járó „Words are Stones”-díj
arra kívánja ösztönözni a pályázaton résztvevőket, hogy

osszanak meg

történeteket arról,

hogyan érinti őket az internetes zaklatás és miként lehet hatékonyan küzdeni ellene. Bízunk
benne, hogy Magyarországon is sokan vesznek majd részt a versengésben.

