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rasizm

ksenofobia

antysemityzm

nacjonalizm

etnocentryzm

dyskryminacja

cyberprzemoc

homofobia

lęk przed cudzoziemcami

uznawanie własnej kultury za lepszą od innych

przekonanie, że naród jest najwyższą wartością

negatywne zachowanie wobec osób o kolorze skóry innym niż biały

nietraktowanie ludzi równo

negatywne nastawienie do Żydów

negatywna postawa wobec osób nieheteronormatywnych

agresywne zachowania w internecie

A

A

Prawa dziecka obejmują wszystkie dzieci bez żadnego (wyjątek) wyjątku 
i bez żadnej (różnica) ………………...…... albo dyskryminacji z powodu (rasa) 
……………...………..., (kolor) ……………...………... skóry, (płeć) ……………………...…….., 
(język) …………………...……….., (wyznanie) …………………...……….., (poglądy 
polityczne) ………………..……………….. lub innych, (narodowość) 
………………...………….. lub (pochodzenie społeczne) ………………..……………….., 
(majątek) ………………...………….., urodzenia lub z jakiegokolwiek innego 
powodu, przy czym zasadę tę stosuje się zarówno w stosunku do 
(dziecko)……………...…………….., jak i do jego (rodzina) ………………………...…..

Źródło: Deklaracja Praw Dziecka (Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 
1959 roku), https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka [dostęp online 12.11.2021]

a) przykład: prawo do (zabawa) zabawy,
b) prawo do (nauka) …………………………………………… ,
c) prawo do (prywatność) …………………………………………… ,
d) prawo do (szacunek) ………....……………………… dla odmienności,
e) prawo do (wychowanie) ……………………………………… w rodzinie,
f) prawo do (rozwój) ………………………………… zainteresowań,
g) prawo do (wyrażanie) ………………………………… opinii,
h) prawo do (swoboda) ………………………………… wyznania (religii),
i) prawo do (opieka zdrowotna) …………………………………………  .

Proszę uzupełnić tekst rzeczownikiem w dopełniaczu.1. 2.

Proszę połączyć definicję z rzeczownikiem.3.
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Proszę wpisać rzeczownik w dopełniaczu. 
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a) nie (reagować) reaguję na komentarze pod wpływem emocji,

b) nie (udostępniać) …………………………... hejterskich wpisów,

c) nie (obrażać) …………………………... innych w sieci,

d) (wyrażać) …………………………… swoją opinię w sposób kulturalny,

e) (akceptować) ……………………………, że nie wszyscy myślą tak jak ja,

f) nie (ulegać) …………………………… wrażeniu, że jestem anonimowy/anonimowa,

g) (ignorować) …………………………… złośliwe i obraźliwe komentarze,

h) (blokować) ………………………….. osoby, które posługują się hejtem,

i) nie (wdawać) ………………………….. się w niepotrzebne dyskusje,

j) (robić) ………………………. zrzut ekranu i przesyłam do administratora sieci lub organizacji pozarządowej, na policję lub do prokuratury.

4.

5.

Mowę nienawiści, hejt spotykamy najczęściej w internecie. Jak możemy na nie reagować? 
Proszę uzupełnić tekst czasownikami w 1 os. l.poj.

Paula Szewczyk, Wyzwiska, rasizm, bodyshaming, groźby? 
„Wysokie Obcasy” 6.10.2020, https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,26371824,
wyzwiska-rasizm-bodyshaming-grozby-dla-wiekszosci-dziewczat.html [dostęp online 6.02.2022] 

..............................................................
(1) (...) Właściciele i twórcy mediów społecznościowych z prześladowaniami zwykle pozostawiają dziewczęta same. Obraźliwe 
wiadomości, wyzwiska, nienawistne komentarze na temat rasy czy tożsamości płciowej, stalking, bodyshaming, groźby? Dla większości 
dziewcząt między 15. a 25. rokiem życia to w sieci codzienność – wykazało globalne badanie przeprowadzone przez organizację chroniącą 
prawa dzieci i promującą równość płci Plan International. W wielu przypadkach nastolatki i młode kobiety nie widzą innego wyjścia, by 
uniknąć cyberprzemocy, jak skasować konto w mediach społecznościowych. 

Proszę przeczytać tekst i rozwiązać ćwiczenia. 
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..............................................................
(2) Badanie przeprowadzono na 14 tys. młodych dziewcząt i kobiet w 22 krajach świata. Wynik nie pozostawia miejsca na wątpliwości: 
przemoc w sieci to realny i globalny problem. Plan International ubolewa przy tym, że właściciele i twórcy mediów społecznościowych 
pozostawiają z nim dziewczęta same, zmuszając do radzenia sobie z cyberprzemocą na własną rękę. I rzeczywiście, w każdym z 
przebadanych krajów respondentki przyznawały, że gdy zgłaszały nienawistne wiadomości czy komentarze, nie podejmowano żadnych 
działań, by je ochronić i zapobiec kolejnym nadużyciom. Aż połowa badanych przyznała, że była w internecie prześladowana. W 
przypadku większości dziewcząt i młodych kobiet powodowało to traumę.

..............................................................
(3) „Te ataki mogą nie być fizyczne, ale często są groźne i długotrwałe, ograniczają swobodę wypowiedzi dziewcząt” - mówiła „The 
Guardianowi" Anne-Birgitte Albrectsen, dyrektorka generalna Plan International, podkreślając, że wypychanie dziewcząt z przestrzeni 
online pozbawia je w cyfrowym świecie mocy, co ”niszczy ich zdolność bycia widzianymi, słyszanymi i zostania liderkami” w przyszłości. 
Bowiem co piąta dziewczyna była zmuszona do opuszczenia przestrzeni mediów społecznościowych. Kolejne 12 proc. zmieniło sposób 
korzystania z nich po zetknięciu się z cyberprzemocą. Prawie 40 proc. badanych zostało zaatakowanych na Facebooku, ale dziewczyny 
wskazywały, że podobne problemy spotkały je na wszystkich innych platformach, w tym: Instagramie, WhatsAppie, Snapchacie, Twitterze 
i TikToku. Wiele cyberataków miało podłoże rasistowskie i homofobiczne. Ponad jedna trzecia respondentek, które doznały nienawiści, 
pochodziła z mniejszości etnicznej, a 56 proc. identyfikowało się jako osoby LGBT.

..............................................................
(4) Ataki na dziewczyny w sieci przejawiały się w obraźliwym języku, zawstydzaniu ze względu na wygląd czy ciało, ale i w groźbach 
przemocy seksualnej. W rezultacie jedna czwarta badanych wyznała, że czuła realne, fizyczne zagrożenie. „Musiałam brać leki, by się 
uspokoić, wiele razy (...)" – mówiła PI 19-latka Nadiuska z Nikaragui. Była w sieci obrażana, dostawała groźby śmierci, często od 
anonimowych użytkowników. Raport wskazał, że hejterzy, by uniknąć kary i odpowiedzialności za ataki, wracają pod zmienionymi 
nazwiskami na kolejnych fejkowych kontach. Nadiuska opowiedziała też, że jej znajome wpadały „w okropne kręgi przemocy”, mierząc się 
z groźbami pod ich adresem czy rozpowszechnianiem o nich intymnych informacji.
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W artykule pojawiają się śródtytuły. Proszę wpisać je w odpowiednich miejscach.

Proszę wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów i struktur.

Najłatwiej zaatakować inność             Wrócę, zabiorę ci intymność

Załóż konto i radź sobie            Czas jest teraz

..............................................................
(5) Jeszcze w 2018 roku specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. przemocy wobec kobiet wezwała rządy do stworzenia nowych, opartych na 
prawie do wypowiedzi, prywatności i wolności od przemocy przepisów chroniących kobiety w przestrzeni internetowej. Plan zakłada także 
stworzenie przepisów, które pociągają twórców mediów społecznościowych do odpowiedzialności za nadużycia, do jakich dochodzi na ich 
platformach. „A ponieważ COVID-19 prowadzi do przenoszenia naszego życia coraz bardziej do sieci, a dostęp do internetu na całym 
świecie się poprawia, nadszedł czas, by platformy cyfrowe zintensyfikowały działania i chroniły swoich użytkowników"  podsumowała – 
dyrektorka PI Anne-Birgitte Albrectsen.
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Jak młode kobiety unikają cyberprzemocy?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Co zarzucono twórcom mediów społecznościowych?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Jakie skutki przynosi cyberprzemoc wobec młodych kobiet?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Jakie najczęściej metody stosują hejterzy wobec młodych kobiet?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Dlaczego tym problemem należy się zająć właśnie w okresie pandemii?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Proszę odpowiedzieć na pytania.
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Przydatne informacje:

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
w Poznaniu
http://kopd.poznan.pl/psycholog/pedagog
tel.: 61 855 22 78; 48 509 913 992
poradnictwo@kopd.poznan.pl
prawnik 48 576 817 613

INFOLINIA Fundacji „Dziecko w Centrum” – 
konsultacje i porady dla rodziców
tel. 888 08 05 08 
ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org

Lista organizacji pozarządowych, które 
zajmują się zwalczaniem mowy nienawiści
http://uchodzcy.info/mowa-niena
wisci/jakie-organizacje-moga-ci-pomoc/

Rzecznik Praw Dziecka 
https://brpd.gov.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania 
całodobowy, 7 dni w tygodniu; mogą też dzwonić 
osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci 
tel. 800 12 12 12 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Autyzmem ProFUTURO
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań 
https://pro-futuro.org/

Poradnia narkotykowa on-line
https://www.narkomania.org.pl/
Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Zagrożonej i Rodzin
Rynek Wildecki 4a, Poznań
tel. 61 835 68 51, uzaleznienie@o2.pl

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Poznaniu
ul. Zeylanda 9/3, Poznań 
poniedziałek – sobota, godz. 8.00 – 20.00 
tel. 539 106 106 – dyżury osobiste i telefoniczne specjalisty 
pierwszego kontaktu 
tel. 786 160 100 – dyżury telefoniczne w godz. 20.00 – 08.00 
oraz w niedziele i święta 
https://dzieckowcentrum.org/oppp-2019 – 2021/

Fundacja AKME 
projekt jest adresowany do osób pełnoletnich z zaburzeniami 
psychicznymi, które pracują, uczą się lub zamieszkują na 
obszarze Miasta Poznania oraz do osób z ich otoczenia 
ul. Bolka 8B, Poznań 
tel. 724 298 356 lub 603 260 506 
(pracownik socjalny) 
email: kuspoznan@fundacja-akme.pl

Materiały do nauki o Polsce „Kultura” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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