BOOKLET 

Czechversionofbookletwasdisseminatedduringnonpeerledworkshopsandpeerled
workshop,theonlineconferencesandalsoonotherKonsentactivitiesnotrelatedtoPower
project-suchasactivitiesonmusicfestivals,suchasstandonfestival. 

Thebookletinvolvesbriefmaininformationfromworkshop-whatGBCVis,howtofightit,
whatisroleofbystanderandcontactsforhelp. 



linkforthebooklet 

https://drive.google.com/file/d/1ze3X2fZoDObhs-LQ94v5OmRdODagZchR/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1i8qYyTAtjTdFYMWbH3Em_pQOsKTla8C9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17LlLm9xu9eMO-zdecCC9QguTRTK6ccHO/view?usp=sharing 


contentinCZ: 

POWE!RBezpečněnasíti 
Jak být na sítivbezpečí?Internetasociálnísítějsoumísto,kterénámumožňujespoustuúžasnýchpříležitostí. “Nechodit naInternet”nebo“nikdynikomuneposílatsvé
nahé fotky” jsou dnes v roce2020jižvelminaivníanerealistické.Řešeníkybernásilínespočívávtechnicealepšímsystémunahlašováníagresorů,nýbržvmezilidských
vztazích. 

Porno pomsta - pozor! sdílení a dokonce i držení videí/fotografií s intimním obsahem nezletilých (i kdyby tvého partnera či přátel) jetrestnýčin“šíření/drženídětské
pornografie”. 

Kybergrooming - zneužití důvěry za účelem vylákání na schůzku nebo vydírání. Seznamování se online je fajn a vzniklo z něj už spoustu šťastných partnerství,
přátelství nebo příjemných chvil. Ještě než se člověk nechá unést svým nadšením o druhém, je potřeba si protějšek ověřit.Vhodnýjenapř.videohovor,nakterémse
protějšek prokáže zobrazením papíru sdopředudomluvenýmnápisem.Požádatoněcotakovéhojenaprostonormálníapokudsedruhástranabráníbrání,jevpořádku
takovýkontaktukončit  

Vydírání - jakmile zpozorujeme, že někdo někoho s pomocí výhružek nutí něco dělat, je třeba jednat okamžitě. Vydírání zpravidla nekončí umalýchčinůamůžemít
dalekosáhlénásledky.Iprotojdetrestnýčin,prokterýpolicievyužíváspeciálnípostupy. 

Trolling-nesouvisejícíkomentářenasítích.Někteřílidéjepíšoujenproto,žejebavíreakceoběti.Nejlepšíjeprotonereagovat. 

Cizíprofil-nabouránísedocizíhoprofilunebovystupováníjménemdruhých-jetrestnýčin“hacking” 
A cosexting?-nadopisovánísijakosexuálnízábavěaposílánísinahýchfoteknenínicšpatného,pokudjetooboustranné.Ujistise,žedruhástranatvouintimnífotku,
videonebofantaziiocení. 

Nesmyslnostvýrokůspojenýchsgenderovýmistereotypy 
“Kluci jsou agresivnější.” /“Holkyjsoumultifunkční.”/“Každáholkachcebýtmatkou”/“Holkyjsoufyzickyslabší”/“Klucinemajíemoce,anepláčou.”/“Koukej,běhájako
holka!” 

Zažité představy o tom, kdo by měl být jaký na základě jeho genderu jsou pouze společenským zvykem. Dokonce se v čase proměňují. Např. o koněsevminulosti
zajímalipřevážněchlapci,dneshlavnědívky.Stereotypníočekávánínejsoureálnáapodkládatjimiurážkyjenesmyslné. 

Můžousizatosami? 
Kdosevlastněprovinil? 
Oběť,kteráintimnífotkuvdobrévířevytvořila,ú
 točník,kterýserozhodlfotkuzneužít,nebop
 řihlížející,kteřínahlasčipotichupřitakávají? 
Pokudsenapř.poInternetuzačnešířitintimnívideoněkoho,kdohovytvořilvdobrévířeadůvěřeprozpříjemněnísvéhovztahu? 
Nikdy by neměl být obviňován ten, kdo v něm hrál, ale ten, kdo video předal dalším, a ten, kdo ho zveřejnil. Jeho chování by se mělo rozebírat anetooběti.Videu
bychomsenemělismátamělibychompodpořitoběť. 
Obviňování oběti (sekundární viktimizace) může totiž ve finále vést k tomu, že se oběť nikomu se nesvěří, protože ji řekneme že si za to může samaabudesecítit
zostuzeně. I kdyby byla z toho na pokraji zhroucení, udělá vše pro to, aby to přátelé ani rodiče nepoznali. Mezitím útočníka to vedektomuvtompokračovat.Pokud
přihlížejícínicnenamítají,působítonaagresorajakomotivace. 

Codělat? 
Hlavnějednat 
-

říctagresoroviabypřestal 
prohlásit,žetoneníOK 

-

upozornitnaprávnídůsledky 
požádatonázorostatníchpřihlížejících 
zeptatseobětijakoupodporuocení,ajakoune 
nabídnoutobětisvoupřítomnost,vyslechnout,nehodnotit 
říctoběti,žezatonemůže,žetěmrzícosestalo 
udržovatvěcnostdiskuseadržetsenezaujatéhonázoru 
prohlásit,žeseoběťničímneprovinila 
svěřitsekamarádům,spolužákům,rodičům,učitelům,poraditsesnimi 

Bojíšse? 
Netřeba být vždy hrdinou a jít do boje s agresorem. Velkou hodnotu má i jen když přijdeme za obětí se slovy“Mrzímě,cosestalo.Nezasáhl/ajsemprotožejsemse
bál/a,alechciabysvěděl/a,ženejsisám/a.” 

Mášpochybnostinebonevíšjakpřesněnato? 
Poraďse,vyhledejpodporuu 
školníhopsychologa,učitelky,čivedeníškoly 
právnípomoc 
rodičů 
poradny,psychologa,terapeuta

Kamseobrátit? 
Linkabezpečí:h
 ttps://www.linkabezpeci.cz/,tel.116111 
●
proděti,mládež,studujícído26let+rodiče,pedagogy,kteříchtějípomocinezletilým 
●
zdarma,anonymně,24hdenně 

STOPonline.czh
 ttps://www.stoponline.cz/ 
●
umívelmirychleodstranitintimnífotkuonline,pokudjenaníčlověkdo18let 
●
spolupracujísPoliciíČR 

Jdidoklubu.czh
 ttps://www.jdidoklubu.cz/nizkoprahy-mapa.html 
●
vyhledejsinejbližšínízkoprah,kammůžeškdykolivpřijítosobněapopovídatsi 
●
onlineporadna/chat 

PoradnaJustýna:h
 ttps://www.in-ius.cz/potrebuji-pomoc-poradna-justyna/ 
●
proobětinásilíznenávisti 
●
právníasociálníporadenství,pobočkyikonzultacepomailu,telefonu 

ProjektPOWE!RvytvořilaorganizaceKonsentz.s. 
https://www.facebook.com/kdyztonechce/ 
https://www.instagram.com/konsent_/ 



Translationofcontent-googletranslator: 

POWE!RSecureonline 
Howtobesafeonthenetwork?TheInternetandsocialnetworksareaplacethatallowsusalotofamazingopportunities."Don'tgoonline"or"neversendyournude
photostoanyone"areverynaiveandunrealisticby2020.Thesolutiontocyber-violenceisnotabouttechnologyandabettersystemforreportingaggressors,butabout
interpersonalrelationships. 

Pornrevenge-beware!Sharingandevenpossessionofvideos/photoswithintimatecontentofminors(evenifyourpartnerorfriends)isacrimeof"spreading/
possessionofchildpornography". 

Cybergrooming-Abuseoftrusttosolicitameetingorblackmail.Datingonlineisgreatandhasresultedinalotofhappypartnerships,friendshipsorpleasantmoments.
Beforeapersongetscarriedawaybytheirenthusiasmforanother,theircounterpartneedstobeverified.Avideocall,forexample,inwhichthecounterpartisshownby
displayingapaperwithapre-arrangedinscription,issuitable.Itisperfectlynormaltoaskforsomethinglikethis,andiftheotherpartyisdefendingitself,itisokaytoend
suchcontact 

Blackmail-assoonaswenoticethatsomeoneisforcingsomeonetodosomethingwiththehelpofthreats,weneedtoactimmediately.Blackmaildoesnotusuallyend
withsmalldeedsandcanhavefar-reachingconsequences.Thatiswhyitisacrimeforwhichthepoliceusespecialprocedures. 

Trolling-Unrelatedcommentsonnetworks.Somepeoplewritethemjustbecausetheyenjoythevictim'sreaction.Itisthereforebestnottoreact. 

Foreignprofile-breakingintoaforeignprofileoractingonbehalfofothers-isthecrimeof"hacking" 
Andwhataboutsexting?-Thereisnothingwrongwithwritingasfunsexandsendingnudephotosifitisreciprocal.Makesuretheotherpartyappreciatesyourintimate
photo,videoorfantasy. 

Nonsenseofstatementsrelatedtogenderstereotypes 
"Theboysaremoreaggressive."/"Girlsaremultifunctional."/"Everygirlwantstobeamother"/"Girlsarephysicallyweaker"/"Boysdon'thaveemotionsandtheydon't
cry."/"Look,sherunslikeagirl!" 

Experiencedideasaboutwhoshouldbewhatbasedonhisgenderarejustasocialhabit.Theyevenchangeovertime.E.g.Inthepast,boysweremostlyinterestedin
horses,todaymainlygirls.Stereotypicalexpectationsarenotrealisticanditispointlesstoinsultthem. 
Cantheyblamethemselves? 
Whoactuallycommittedtheoffense? 
Thevictimwhocreatedtheintimatephotoingoodfaith,theattackerwhodecidedtomisusethephoto,ortheonlookerswhoareloudlyorquietlynodding? 
If,forexample,anintimatevideoofsomeonewhocreateditingoodfaithandtrusttomaketheirrelationshipmoreenjoyablestartstospreadontheInternet? 
Theonewhoplayeditshouldneverbeblamed,buttheonewhopassedthevideotoothersandtheonewhopublishedit.Hisbehaviorshouldbeanalyzed,notthe
victim's.Weshouldnotlaughatthevideoandweshouldsupportthevictim. 

Blamingthevictim(secondaryvictimization)canultimatelyleadtothevictimnotconfidinginanyone,becausewewilltellherthatsheistoblameandwillfeel
embarrassed.Evenifshewasonthevergeofcollapse,shewoulddoanythingtokeepfriendsandparentsunaware.Meanwhile,thisleadstheattackertocontinue.Ifthe
onlookersdonotobject,itactsasamotivationfortheaggressor. 
Whattodo? 
Mainlytoact 
telltheaggressortostop 
sayit'snotOK 
drawattentiontothelegalconsequences 
asktheopinionofotheronlookers 
askthevictimwhatsupporttheywillappreciateandwhichtheywillnot 
offerthevictimtheirpresence,listen,notevaluate 
tellthevictimhecan'tblameyouforwhathappened 
tomaintainthesubstanceofthediscussionandtoholdanunbiasedopinion 
declarethatthevictimwasguiltyofnothing 
entrusttofriends,classmates,parents,teachers,consultwiththem 
Youareafraid? 
Youdon'talwayshavetobeaheroandgotofightanaggressor.Itisalsoofgreatvalueevenifwecometothevictimwiththewords“Iamsorryforwhathappened.I
didn'tintervenebecauseIwasscared,butIwantyoutoknowyou'renotalone." 
Doyouhavedoubtsordon'tknowexactlyhowtodoit? 
Consult,seeksupportat 
schoolpsychologist,teacherorschoolmanagement 
legalhelp 
parents 
counseling,psychologist,therapist 
Wheretoturn? 
Safetyline:https://www.linkabezpeci.cz/,tel.116111 
forchildren,youth,studentsunder26+parents,teacherswhowanttohelpminors 
free,anonymously,24hoursaday 

STOPonline.czhttps://www.stoponline.cz/ 
candeleteanintimatephotoonlineveryquicklyifoneisunder18yearsofage 
cooperatewiththePoliceoftheCzechRepublic 

Jdidoklubu.czhttps://www.jdidoklubu.cz/nizkoprahy-mapa.html 
findthenearestlow-thresholdwhereyoucanalwayscomeinpersonandtalk 
onlinecounseling/chat 

PoradnaJustýna:https://www.in-ius.cz/potrebuji-pomoc-poradna-justyna/ 
forvictimsofhateviolence 
legalandsocialcounseling,branchesandconsultationsbye-mail,telephone 

ThePOWE!RprojectwascreatedbyKonsentz.s. 
https://www.facebook.com/kdyztonechce/ 
https://www.instagram.com/konsent_/ 







