СТОП-БУЛІНГ
Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»
Законом Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено
статтею 173-4, якою передбачено, що булінг (цькування), тобто діяння
учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному,
економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів
електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи
неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього
процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або
фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу від
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Якщо цькування вчинене групою осіб або повторно протягом року після
накладення адміністративного стягнення, то штраф становитиме від ста до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи
на строк від сорока до шістдесяти годин.
Законом визначено покарання за цькування, вчинене малолітніми або
неповнолітніми особами віком від 14 до 16, - накладення штрафу на батьків
або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока
годин.
Також законом передбачено, що неповідомлення керівником закладу освіти
уповноваженим підрозділам органів Національної поліції про випадки булінгу
(цькування) учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу
від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.
У законі визначені типові ознаки булінгу, серед яких систематичність
(повторюваність) діяння; наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий
(жертва булінгу), спостерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника,
наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження,
страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або
спричинення соціальної ізоляції потерпілого.
Також законом визначено, що соціально-педагогічний патронаж у системі
освіти забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання
консультативної допомоги батькам, психологічний супровід здобувачів освіти,
які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили
булінг
(цькування).
Соціально-педагогічний патронаж здійснюється
соціальними педагогами.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Як
зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, за даними опитувань,
майже чверть українських школярів вважають себе жертвами булінгу, а
близько 40% із тих дітей, хто стикався з випадками булінгу, ніколи не
розповідають про це своїм батькам. При цьому 44% із тих, хто спостерігав, як

знущаються над їхніми однолітками, не реагували на такі факти через страх
піддатися аналогічному знущанню.
Як допомогти дітям упоратися з булінгом
Згідно з результатами різних опитувань, більшість дітей і підлітків
стверджують, що в їхніх школах має місце булінг (усілякі знущання, цькування й
залякування). Один такий шкільний розбишака здатний перетворити на справжній
жах похід дитини на зупинку або її велику перерву у школі. Знущання можуть
залишити глибокі емоційні рубці на все життя. А в екстремальних ситуаціях вони
можуть завершитись погрозами насильства, псування майна або серйозними
тілесними пошкодженнями.
Якщо ваша дитина піддається знущанню, є способи допомогти їй
справитися з ним на щоденній основі та зменшити його тривалий вплив. І навіть
якщо знущання не є проблемою у вас вдома безпосередньо зараз, важливо
обговорювати такі питання, щоб дитина була готова до всього.
Ознаки знущань
Якщо дитина не каже вам про залякування та знущання над собою або не
має на собі видимих наслідків у вигляді синців чи травм, досить важко з'ясувати,
чи відбувається це з нею насправді.
Але все ж є деякі ознаки. Батьки можуть помітити зміну в поведінці
дитини, її занепокоєння або відсутність апетиту, сну, небажання робити те, що
раніше подобалось і приносило задоволення. Коли дитина виглядає похмурою і
пригніченою або засмучується швидше, ніж зазвичай, коли вона починає уникати
певних ситуацій, наприклад, поїздки у громадському чи шкільному автобусі, це
теж може бути ознакою існуючих у ставленні до неї знущань.
Якщо ви підозрюєте, що над дитиною знущаються, але вона не хоче
зізнаватись у цьому, знайдіть можливість підняти це питання обхідними шляхами.
Наприклад, ви можете побачити певну ситуацію на ТВ-шоу і використовувати її
як початок розмови, спитавши дитину: «Що ти про це думаєш?» або «Як ти
думаєш, що треба було зробити цій людині?». Це може допомогти вам у розмові
перейти до таких питань, як: «А ти коли-небудь зіштовхувався з подібним?» або
«Ти коли-небудь відчував таке?». Ви можете поговорити про свої схожі
переживання в дитячому віці.
Діти повинні знати, що, якщо їх залякують, знущаються над ними або вони
бачать, як це відбувається з іншими, – треба неодмінно порозмовляти про це з
вами або іншим дорослим (учителем, шкільним психологом чи другом сім'ї),
братом чи сестрою.
Допомога дітям

Якщо дитина розповідає вам про бешкетника, зосередьте увагу на комфорті
та підтримці, не важливо, наскільки ви засмучені. Діти часто не хочуть
розповідати дорослим про залякування, тому що відчувають себе
ображеними та приниженими або турбуються про те, що батьки будуть
дуже перейматись і хвилюватись.









Іноді діти думають, ніби це їхня власна вина, що, якби вони виглядали або
вели себе по-іншому, то цього б не сталось. Іноді вони бояться, що, якщо
розбишака дізнається, що вони комусь усе розповіли, то буде ще гірше. Інші
побоюються, що їхні батьки не повірять їм чи не робитимуть жодних дій у
цьому напрямі. Або ж діти хвилюються, що батьки змусять їх дати відсіч
бешкетнику, якого вони бояться.
Хваліть дитину за те, що вона набралася сміливості порозмовляти про це.
Переконайте її, що вона не самотня – багато людей отримують свою порцію
знущань у певний момент. Підкресліть, що погано робить бешкетник, а не
сама дитина. Переконайте сина чи доньку в тому, що ви придумаєте, як
правильно зробити в цій ситуації, разом урахуєте всі тонкощі.
Сприйміть серйозно побоювання дитини, що знущання будуть ще гірше,
якщо задирака дізнається, що ваша дитина розповіла про них. Іноді корисно
звернутися до батьків бешкетника. В інших випадках варто в першу чергу
зв'язатися з учителем або завучем. Якщо ви вже випробували ці методи і все
ще хочете порозмовляти з батьками дитини-бешкетника, зробіть це в
офіційних умовах, наприклад, у присутності завуча.
У багатьох країнах є закони і правила, що стосуються знущань. Дізнайтеся
про подібні у вашому місцевому самоврядуванні. У деяких випадках, якщо
у вас є серйозні побоювання із приводу безпеки вашої дитини, вам,
імовірно, буде потрібно звернутись в органи правопорядку.

Поради дітям

Ключ до допомоги дітям у наданні стратегій, які навчать їх справлятися з
повсякденними знущаннями, а також допоможуть відновити дитячу
самооцінку й повернути почуття власної гідності.

Під впливом емоцій є спокуса запропонувати дитині дати відсіч задираці.
Зрештою, ви гніваєтеся, що ваша дитина страждає, і, можливо, у дитинстві
ваші батьки радили вам «постояти за себе», що ви успішно зробили. І ви
переймаєтеся, що ваша дитина все ще потерпає від рук розбишаки.

Але важливо порадити дітям не відповідати на знущання бійкою або
відповідними знущаннями. Це може швидко перерости в насильство,
неприємності, травмувати когось із них. Замість цього найкраще піти від
ситуації, поспілкуватися з іншими дітьми й розповісти про все дорослим.
Ось ще кілька стратегій для дітей, які можуть допомогти їм покращити
ситуацію і своє самопочуття, зумовлене тим, що відбувається:
 Уникай бешкетника й перебувай у товаристві друзів. Не заходь у туалет,
якщо задирака знаходиться там, не ходи в роздягалку, коли немає нікого
поруч. Постійно перебувай у товаристві приятеля, щоб не залишатись
наодинці з недругом. Перебувай в оточенні приятелів у транспорті (у
шкільному автобусі), у коридорах або на перерві – скрізь, де можна зустріти
бешкетника. Запропонуй те ж саме своєму другу.
 Стримуй гнів. Розхвилюватись у зв'язку зі знущанням природно, але саме
цього й домагаються бешкетники. Це змушує їх відчувати себе сильнішими.

Намагайся не реагувати плачем, не червоній і не переймайся. Це вимагає
великої кількості тренувань, але це корисна навичка дати відсіч
бешкетнику. Іноді корисно практикувати стратегію приведення себе в повну
рівновагу, наприклад, рахувати до десяти, записувати свої гнівні слова на
аркуші паперу, робити глибокий вдих або просто йти. Іноді треба навчати
дітей робити непроникний вираз обличчя, поки вони не позбудуться
небезпеки (посмішка або сміх можуть провокувати розбишаку).

Дій хоробро, йди та ігноруй бешкетника. Твердо й чітко скажи йому, щоб
він припинив, а потім розвернись й піди. Намагайся ігнорувати образливі
зауваження, наприклад, демонструй байдужість чи вдавай, що ти
захоплений бесідою по мобільному телефону. Ігноруючи задираку, ти
показуєш, що він тобі байдужий. Зрештою, він, імовірно, утомиться
діставати тебе.

Розкажи дорослим про знущання. Учителі, директор школи, батьки можуть
допомогти припинити знущання.

Розповідай про це. Поговори з кимось, кому ти довіряєш, наприклад, із
завучем, учителем, братом, сестрою або другом. Вони можуть
запропонувати деякі корисні поради, і навіть якщо вони не можуть
виправити ситуацію, це допоможе тобі відчути себе менш самотнім.

Усунь провокаційні фактори. Якщо розбишака вимагає від тебе грошей на
обід, принось обід із собою. Якщо він намагається відібрати твій музичний
плеєр, не бери його до школи.
Простягніть руку допомоги:
Удома ви можете знизити негативний вплив знущань. Навчайте дітей
спілкуватися з такими друзями, які допомагають розвивати їхню впевненість у
собі. Допоможіть їм знайомитися з іншими дітьми, відвідуючи різні гуртки чи
спортивні секції. І знайдіть такі заняття для дітей, які допоможуть їм почуватись
упевненими й сильними. Можливо, це буде секція самооборони, карате або
тренажерний зал.
Корисні правила-поради для профілактики і подолання кібер-булінгу,
з якими потрібно познайомити дітей:
1.
Не поспішай
Не поспішай, не виплескуй свій негатив у кібер-простір. Важливо
домовитись із дитиною, щоб вона не відповідала на вразливі повідомлення до
того, як порадиться з дорослими. Старшим дітям запропонуйте правило: перед
тим, як писати і відправляти повідомлення, потрібно заспокоїтись, притишити
роздратування, злість, образу, гнів. Емоції – погані порадники, вони минають,
а написане і відправлене в Інтернет продовжує нести і помножувати негатив уже
без Вашої волі і контролю.
2.
Будуй свою репутацію
Будуй власну онлайн-репутацію, не провокуйся ілюзією анонімності.
Інтернет – це особливе середовище із своїми правилами поведінки - «нетикетом»
(новоутворення від англ. net –мережа і «етикет»). Хоча кібер-простір і надає

додаткові можливості відчути свободу і розкутість завдяки анонімності, дитині
потрібно роз’яснити, що існують способи довідатись, хто саме відправив
повідомлення, хто стоїть за певним ніком (анонімним псевдонімом). І якщо
некоректні дії у віртуальному просторі призводять до реальної шкоди – від
анонімності залишається лише ілюзія: все тайне стає явним. У віртуальному
просторі, як і в реальному, діє золоте правило: стався і дій стосовно інших так, як
хотів би, щоб ставились до тебе. Крім того, Інтернет фіксує історію, яка
складається із публічних дій учасників і визначає його онлайн-репутацію –
накопичений образ особистості в очах інших учасників: заплямувати її легко,
виправити – важко.
3.
Поважай факти
Зберігати підтвердження факту нападів. Потрібно роз’яснити дитині: якщо
її неприємно вразило якесь повідомлення чи картинка на сайті (фото, відео, будь
що), правильна реакція – вимкнути екран (щоб зупинити негативний вплив, але не
комп’ютер!) і негайно звернутись до батьків за порадою. Старші діти можуть
зберегти чи роздрукувати сторінку самостійно, щоб порадитись з батьками в
зручний час.
Що ігнорувати
Доречно ігнорувати поодинокий негатив. Одноразові образливі
повідомлення найкраще ігнорувати, часто в результаті цього кібер-буллінг на
початковій стадії і зупиняться. Досвідчені форумчани послуговуються правилом:
«найкращий спосіб боротьби з неадекватами – ігнор». Якщо ж реагувати на
негативні коментарі, комунікація продовжується.
Коли ігнорувати не варто
Не дивлячись на те, що відправник Вам не відомий, якщо листи
систематично містять загрози життю і здоров’ю, або порнографічні сюжети, варто
поставити до відома телефонного або Інтернет-провайдера, інспектора місцевого
відділку міліції із роботи з неповнолітніми (для цього й важливо копіювати
повідомлення із загрозами). Якщо образлива інформація розміщена на сайті, варто
зробити запит адміністратору щодо видалення цієї інформації.
Нижче наведено ще декілька порад на випадок, якщо вас залякують або
переслідують у мережі:
 Повідомляйте про залякування в мережі, незважаючи на те, чи воно
стосується вас безпосередньо. Позначайте такі випадки для розгляду
командою YouTube. Блокуйте користувачів, які залякують або
переслідують.
 Ніколи не відповідайте на такі коментарі, адже це може лише погіршити
ситуацію. Хоча це й складно, спробуйте ігнорувати образи.
 Зберігайте
та роздруковуйте образливі повідомлення, публікації,
зображення чи відео, які ви отримали чи побачили.
 Занотовуйте дату та час публікації образливих повідомлень, а також будьякі дані про особу, яка їх опублікувала.
 Не передавайте відео чи повідомлення, метою яких є залякування в мережі,
адже ви станете співучасником.




Якщо вас постійно ображають, спробуйте змінити свій ідентифікатор
користувача, псевдонім або профіль.
Насамкінець, не ігноруйте випадки залякування інших осіб у мережі. Якщо
ви натрапите на такий випадок, повідомте про це та запропонуйте свою
допомогу – розкажіть користувачеві про CyberMentors.

Почувайтеся безпечно в мережі, використовуючи наведені нижче поради щодо
запобігання залякуванню:
 Не публікуйте в мережі особисту інформацію.
 Нікому не повідомляйте свої паролі.
 Обдумуйте свої висловлювання, перш ніж публікувати їх у мережі.
 Поважайте погляди інших користувачів. Те, що ви з кимсь не погоджуєтесь,
не дає вам права бути грубим або ображати інших.
 Періодично шукайте відомості про себе в Google. Ви зможете побачити в
мережі інформацію про себе, яка доступна іншим, а також змінити те, що
вам не сподобається.
Правила для свідків
Якщо ви стали очевидцем кібер-буллінгу, існує три типи правильної поведінки:
1) виступити проти буллера (дати йому зрозуміти, що такі його дії оцінюються
вами негативно),
2) підтримати жертву (особисто чи в публічному віртуальному просторі
висловити думку про те, що кібер-булінг – це погано; цим Ви надаєте емоційну
підтримку, так необхідну жертві),
3) повідомити дорослим про факт некоректної поведінки в кібер-просторі.
Можливе тимчасове блокування
Програми, що забезпечують миттєвий обмін повідомленнями, мають
можливість тимчасового відключення, можна заблокувати отримання
повідомлень з певних адрес, навіть змінити телефонний номер.
Пауза в спілкуванні руйнує взаємопідсилювані автоматизми кібербуллінгу, особливо якщо він мотивований втечею буллерів від нудьги і не
супроводжується буллінгом у реальному житті.
Правила для батьків
Важливо, щоб ці профілактичні дії з впровадження правил, або дії
допомоги у випадку нападів батьки робили спокійно і впевнено, даючи дітям
позитивний емоційний ресурс захищеності, підтримки.
Своє хвилювання і тривогу можна обговорювати з іншими дорослими,
наприклад, іншими батьками, діти яких були жертвами буллінгу (програма дій
школи може включати організацію таких зустрічей).
Варто також поставити до відома педагогів, поінформувати про наявність
проблеми, адже це дозволить їм більш уважно і цілеспрямовано відстежувати
ситуації традиційного буллінгу, поєднання якого із кібер-буллінгом є особливо
небезпечним.
Якщо хтось із батьків приніс до школи роздруківку негативних
повідомлень, отриманих дитиною, варто провести тематичні батьківські збори,
щоб обговорити проблему.

Виховання здорових стосунків може допомогти зупинити булінг.
Попередження булінгу та втручання у разі такого інциденту – це більше,
ніж просто його припинення. Це сприяє також розвитку здорових стосунків.
Здорові стосунки передбачають взаємодію між людьми на основі взаємної
поваги, чи то особисто, чи через Інтернет.
Метою є надання допомоги у забезпеченні того, щоб усі учні мали здорові,
безпечні, засновані на взаємній повазі і доброзичливі стосунки з усіма людьми в
їх житті.
Вчителі, батьки та інші дорослі надають підтримку і дають особистий
приклад дітям, показуючи їм, якими мають бути здорові стосунки.
Позитивні стосунки дітей з іншими дітьми залежать від позитивних
стосунків із дорослими.
Учні, які здатні підтримувати здорові стосунки, навряд чи будуть
знущатися з інших, скоріше вони будуть підтримувати учнів, які є об’єктом
булінгу, і будуть більш здатними досягти своїх цілей в освіті.
Пропагування здорових стосунків є головним способом запобігання
булінгу і створення безпечної і приязної атмосфери у школі.
З метою попередження насильства та протидії булінгу в шкільному
середовищі, педагогам, і в першу чергу класним керівникам необхідно стежити за
груповою динамікою класу, щоб вчасно виявляти випадки булінгу та реагувати на
них. Налагодження довірливих стосунків з дитиною сприятиме можливості
заохочувати її розповідати про свої проблеми класному керівнику, практичному
психологу або соціальному педагогу, а також своїм батькам. Важливо, щоб
розмова була спокійною і виваженою, що дозволить знизити рівень тривожності
та агресивності у дітей та дорослих.
Для здійснення превентивної діяльності та вирішення ситуації насильства
чи булінгу важливо застосовувати командний підхід (класний керівник,
практичний психолог, соціальний педагог, інші спеціалісти за потребою),
працювати не лише з дитиною, яка стала жертвою, чи з переслідувачем, але й з
усім класом.
Важливо знайти нові підходи до взаємодії з учнями та їхніми батьками. У
цьому можуть допомогти різні профілактичні програми навчання учнів та
дорослих (в т.ч. і педагогічних працівників) новим формам поведінки, виховання
стресостійкості особистості, здатної самостійно, ефективно і відповідально
будувати своє життя. Головна перевага таких програм – це формування
відповідальності людини і громади за власну поведінку і поведінку інших,
готовність прийти на допомогу, розв’язати конфлікт. Профілактичні програми,
призначені для проведення групових занять з учнями та дорослими, можуть
включати групові заняття з розвитку комунікативних навичок, профілактики
асоціальної поведінки з основами правових знань, а також заняття, спрямовані на
допомогу в досягненні позитивних життєвих цілей тощо.

