PĀRDOMĀM UN DISKUSIJAI: PATIESI STĀSTI
EMOCIONĀLA PAZEMOŠANA

EMOCIONĀLA PAZEMOŠANA: “Nogalināt Kelliju” naida kampaņa: 8. klases skolniece Kellija zaudēja 2
savas dzīves gadus, jo klasesbiedri bija viņu pazemojuši internetā. No vidusskolas līdz augstskolas 2. kursam
Kellijai bija jāsamierinās ar klasesbiedru izveidotajām mājas lapām, kurās bija publicēts aicinājums
“Nogalināt Kelliju” un ievietotas draudīgas piezīmes par meitenes seksuālo orientāciju. Jaunieši izmantoja
segvārdus, kuri bija ļoti līdzīgi Kellijas vārdam, lai rakstītu divdomīgas piezīmes un seksuāla rakstura
piedāvājumus Kellijas hokeja komandas biedrenēm. Rezultātā policija izvirzīja apsūdzības pret jauniešiem,
kuri bija veikuši šīs nelegālās darbības internetā.

EMOCIONĀLA PAZEMOŠANA: Meganas pašnāvība: 13 gadus vecā Megana tiešsaistē sociālajā portālā
sadraudzējās ar kādu puisi. Patiesībā tas bija viltus profils, ko bija izveidojuši meitenes kaimiņi, lai atspēlētos
Meganai it kā par to, ka viņa kaimiņu meiteni bija nosaukusi par lesbieti. Meitene virtuālajā puisī iemīlējās,
bet tad, kad uzzināja, ka viņš nav īsts, un ka ar viņu izspēlēts ļauns joks, kurā iesaistījušies viņas kaimiņi,
Megana izdarīja pašnāvību. Šis gadījums šokēja sabiedrību, un valsts varas pārstāvji izlēma pieņemt bargus
likumus saistībā ar noziegumiem internetā.
Vairāk par Meganas stāstu var lasīt: http://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Megan_Meier
Balstoties uz Meganas stāstu TV kanāls ABC 2011. gadā uzņēma filmu „Cyberbully”, vairāk par filmu:
http://www.imdb.com/title/tt1930315/?ref_=sr_1

EMOCIONĀLA PAZEMOŠANA: tepat Latvijā:
Kāda 6. klases meitene mācību gada vidū nolēma mainīt skolu, jo vairs nevarēja izturēt vienaudžu
vardarbību, kas norisinājās reālajā dzīvē – skolā, un paralēli arī internetā meitenes sociālā tīkla profilā
(aizvainojošas vēstules, naidīgi komentāri pie fotogrāfijām galerijās un tml.)
Problēmas sākušās, jo meitene sastrīdējusies ar vienu no klasesbiedrenēm, vēlāk klasesbiedri sākuši
ņirgāties par viņas izcelsmi, jo meitene bija tā mācību gada sākumā kopā ar vecākiem no Līvāniem
pārcēlusies uz dzīvi Rīgā. Meitenes bilde tika ievietota kādas klasesbiedrenes profilā, kur nedēļu viņas
mācību biedri par meitenei un viņas izcelsmi ņirgājušies.
Pirms tam klasesbiedrenes esot meitenei arī spērušas, kā arī apķēpājušas somu, un vārdiski aizskārušas arī
skolā. Laikā, kad viņas fotogrāfija bija ievietota klasesbiedrenes profilā, viņa slimojusi. Meitene par notikušo
ziņoja sociāla tīkla administrācijai, kā arī par notikušo tika informēta skolas vadība un Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija. Situācijas risināšanā iesaistīta ar Valsts policija.
Pēc slimošanas meitene skolā vairs nevēlējās atgriezties, un vecāki nodrošinājuši viņai iespēju mācīties
vecajā skolā.
Pēc notikušā septiņu 6. klases skolēnu vecākiem bija jāmaksā soda nauda par bērnu rupjībām pret savu
skolas biedreni. Kriminālprocess netika ierosināts, jo bērni, kuri rakstījuši aizvainojošos komentārus, to
rakstīšanas brīdī nebija sasnieguši 14 gadu vecumu. Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem kriminālatbildība
iestājas vecumā no 14 gadiem.

