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DLACZEGO KAMPANIA SKIEROWANA JEST DO UCZNIÓW KLS 8? 
SAFT zapewnia edukację na poziomie szkół podstawowych w zakresie bezpieczeństwa w sieci i 
komunikacji cyfrowej. W wielu szkołach edukacja seksualna rozpoczyna się w klasach 
starszych. Wyniki badań Rannsókn og greining wskazują, że znaczny wzrost ogladania 
pornografii następuje wśród chłopców klas 9, jak również w tym samym czasie następuje wzrost 
presji na dziewczęta do udostępniania zdjęć o charakterze seksualnym. W 8 klasie uczniowie są 
na ogół wystarczająco dojrzali, by korzystać z mediów społecznościowych (standard to 13 lat) i 
najprawdopodobniej również w tym wieku nastolatki na Islandii zaczynają używać telefonów bez 
kontroli rodziców. Jest to zatem idealny wiek, aby porozmawiać z uczniami o odpowiedzialności w 
komunikacji cyfrowej.

Dla rodziców i opiekunów dzieci z klas 8 szkół podstawowych.

Krajowy Komisarz Policji na zlecenie władz podjął działania przeciwko przejawom przemocy 
cyfrowej. Oprócz rozpoczęcia ukierunkowanych szkoleń funkcjonariuszy policji w zakresie 
postępowania z przestępstwami cyfrowymi i poprawy pomocy ofiarom, prowadzona jest kampania 
edukacyjno-prewencyjna wśród młodzieży klas 8 we współpracy z Telefonem Alarmowym.

Kampania skupia się na przemocy cyfrowej i konieczności wyrażania zgody w komunikacji cyfrowej 
i kontaktach seksualnych. Projekt realizowany jest we współpracy z Krajowym Komistariatem Policji, 
Stowarzyszeniem Gmin Islandzkich oraz grupą sterującą wdrażaniem  planu zapobiegania 
przemocy i molestowania seksualnego oraz przemocy ze względu na płeć wśród dzieci i młodzieży.

NA CZYM POLEGA KAMPANIA EDUKACYJNA?
Twoje dziecko będzie ogladać materiały edukacyjne w szkole. Prezentację otrzymują wszystkie 
szkoły, w których działa odział nastolatków, ale jest ona również dostępna pod tym linkiem. Tam 
można znaleźć pokaz slajdów, aby przejść do następnego, należy kliknąć na slajd. Film, który jest 
głównym elementam kampanii edukacyjnej, jest w języku islandzkim z dostępnymi polskimi i 
angielskimi napisami.

TREŚĆ KAMPANII EDUKACYJNEJ DLA KLASY 8:
• Wyrażenie zgody jest kluczowym elementem we wszelkiej komunikacji cyfrowej, a tworzenie i

rozpowszechnianie materiałów osobistych o treści seksualnej nie może odbywać się bez zgody.
• Wyrażenie zgody jest konieczne we wszelkich kontaktach seksualnych.
• Jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy w Internecie, chociaż różni się to w zależności od

naszego wieku. Można ponieść różną odpowiedzialność za swoje działania, nie tylko
odpowiedzialność karną.

• Naruszenia należy zgłaszać. Najlepiej zrobić to pod numerem 112: w aplikacji, na stronie
internetowej lub dzwoniąc.

• Należy zadbać o bezpieczeństwo dostepu do telefonów i w innej komunikacji cyfrowej.

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-nefnd/?itemid=b54a25e6-31a2-11ec-8141-005056bc8c60
https://bit.ly/3olXKpr
https://www.saft.is/
https://reykjavik.is/kynfraedsla-unglingastig
https://www.youtube.com/watch?v=5fjQblBYNpE
https://fraedslugatt.is/unglingastig/samfelagsgreinar/
https://fraedslugatt.is/unglingastig/samfelagsgreinar/


APLIKACJA 112
Zachęcamy uczniów, ich opiekunów i pracowników szkół do pobrania nowej, ulepszonej aplikacji 
112. Jest ona dostępna zarówno dla systemu Android, jak i iPhone. Aplikacja ma na celu
ułatwienie wszystkim, zwłaszcza młodzieży, zgłaszania incydentów służbom ratunkowym, które
nastepnie przekazują zgłoszenia w odpowiednie miejsce do Urzedu ds. ochrony dzieci lub policji.

NASTĘPNE KROKI
Dzieci i młodzież muszą rozumieć co oznacza wyrażenie zgody na komunikację seksualną i 
cyfrową. W tym kontekście nie można również lekceważyć roli rodziców i opiekunów, ponieważ w 
nowoczesnym społeczeństwie komunikacja cyfrowa jest powszechna.

Na 112.is można znaleźć przydatne informacje związane z materiałami edukacjnymi i rodzice 
mogą z nich również korzystać. Na przykład moźna tam znaleźć porady dotyczące reagowania 
na przestępstwa cyfrowe wobec dzieci, materiały edukacyjne dla nastolatków 
na temat przemocy, informacje o środkach zaradczych dla ofiar i sprawców przestępstw 
seksualnych, materiały o tym jak zapewnić dzieciom dobrą jakość życia i ogólne porady 
dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego itp.

W nadchodzących miesiącach odbędą się lokalne cyfrowe spotkania dla rodziców z policją.  
Dalsze informacje na temat terminów tych spotkań zostaną ogłoszone we współpracy z dyrekcją 
szkół.

Z nadzieją na bezpieczną komunikację cyfrową i dobrą współpracę,
w imieniu Biura Komendanta Głównego Policji i Telefonu Alarmowego,

Dr. María Rún Bjarnadóttir
Kierownik projektu przeciwko przemocy cyfrowej

Nadal będzie można dzwonić pod numer 112, a na stronie 112.is można również 
zgłaszać naruszenia lub zwracać się o pomoc w przypadku naruszeń wobec dzieci.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neydarlinan
https://apps.apple.com/is/app/112-d%C3%B6ff/id1446263597
https://www.112.is/pl
https://www.112.is/pl/srodki/heimilisfridur
https://www.112.is/pl/dobro-dziecka
https://www.112.is/en/netoryggi
https://www.112.is/pl/przemoc/samskipti-a-netinu-born-og-ungmenni
https://www.112.is/pl/przemoc/samskipti-a-netinu-born-og-ungmenni
https://www.112.is/pl/mlodziez
https://www.112.is/pl/mlodziez



