
En kopia blir fler

En form av nätmobbning är att lägga ut privata bilder 
av olika slag. Det kan vara smygfotograferat med en 
mobiltelefon eller något annat elakt. Sådana bilder kan 
snabbt sprida sig över hela världen och försvinner aldrig. 
Om du vet någon som håller på med den här  formen 
av mobbning, så säg till en lärare eller någon annan direkt, 
för det är olagligt. Om du får smygtagna bilder på någon, 
ring polisen. De kan spåra vem bilderna kommer från.

Friends är en stiftelse som jobbar för att stoppa 
mobbning i alla dess former. Läs mer på www.friends.se

Mobbarna följer med hem

Nuförtiden är det många som inte ens slipper mobbarna 
hemma. Ny teknik, som till exempel mobiltelefoner och 
datorer, gör att mobbningen kan fortsätta hela tiden, 
överallt. Om du eller någon du känner blir utsatt för det 
här är det viktigt att du berättar det för någon vuxen. 
Många vuxna har svårt att upptäcka det på egen hand, 
för att de kan för lite om tekniken. Om du som läser det 
här råkar vara just en vuxen med lite dålig koll vill vi ge dig
tipset att ha datorn någon annanstans än på barnens rum. 
Då blir det i alla fall lite lättare att märka om något är fel.
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Vad kan man göra åt nätmobbningen?

Var sparsam med information om dig själv på Internet 
och dela inte med dig av några bilder som du inte kan 
tänka dig att visa för hela världen. Berätta för en vuxen 
så fort du ser någon mobbas och kom ihåg att samma 
lagar gäller på nätet som i verkligheten. Om du blir 
trakasserad ska du ringa polisen . Det är jätteviktigt att 
du sparar meddelanden och bilder digitalt, även om det 
känns obehagligt. Då blir det lättare för polisen att spåra 
anonyma fegisar. 
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