A napokban különböző forrásokból olyan hírek jelentek meg a médiában, amelyek egy,
az interneten szerveződő, öngyilkosságra felhívó tevékenységre hívták fel a figyelmet. A
Kék Bálna csoportról szóló beszámolók, posztok, videók a következőkről számolnak be:
„A Kék Bálna résztvevői 50 pontos listát kapnak, amit 50 nap alatt kell teljesíteniük. Egy-egy
elvégzett feladatot fotóval vagy videóval kell bizonyítaniuk. A „mentor” eleinte csak kisebb
feladatokat kér az áldozattól, például, hogy lopjon el valamit egy boltból, másszon fel magas
épületek tetejére, ne törődjön családjával, társaival, keljen fel az éjszaka kellős közepén A
feladatok napról napra egye nehezebbé és durvábbá válnak: arra utasítják a gyerekeket, hogy
pengével véssenek bálnát vagy más ábrákat a karjukra, csonkítsák meg magukat, vagy
égessenek magukba egy ábrát. nézzen horrorfilmeket. Ha ezeket megteszi és bizonyítja is,
szintet lép. Vágd meg a kezed háromszor! Fess bálnát egy lapra! Menj fel a tetőre és állj a
szélén! Beszélj egy bálnával! Legyél öngyilkos…!” (Másolt szöveg: Ripost)
A médiában párhuzamosan jelennek meg a fentieket alátámasztó és cáfoló hírek. Átvett,
átfogalmazott cikkek, szörnyű gyanúk, ijesztő sejtések keringenek, kevés megbízható
forrásból megerősített tény közlésével. Tartózkodjunk az e témával kapcsolatos pánik-,
és félelemkeltéstől, fordítsunk azonban minél több figyelmet arra, hogy gyermekeink
minél több információt tudjanak meg a biztonságos internet használatáról.
Az ORFK Kommunikációs Szolgálat hivatalos közleménye szerint:
„A rendőrségre - az elmúlt hónapokban - nem érkezett bejelentés az ún. „Kék Bálna” csoport
tevékenységével, illetve annak a magyarországi fiatalokra gyakorolt végzetes hatásával
kapcsolatosan.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az online világban, az interneten számos veszéllyel
találkozhatunk, bűncselekmények, szabálysértések áldozataivá válhatunk, de mi is árthatunk
másoknak.
Rendkívül fontos a tudatos internet-használat, mind a fiatal, mind pedig a felnőtt korosztály
tekintetében. A legsérülékenyebbek a gyermekek és a fiatalok, ezért a felnőtt társadalom
irányukba felelősséggel tartozik.
Fontos, hogy a betartsuk és betartassuk a biztonságos netezés szabályait. Ebből néhány:


számos olyan program van, amely védelmet biztosít, és biztonságos böngészést tesz
lehetővé: erről az internetszolgáltatónk, valamint az általunk használt programok nyújtanak
információt;



a szülők meghatározhatják, hogy a gyermekek milyen oldalakat látogathatnak meg, vagy
mennyi időt tölthetnek a neten;



a közösségi oldalakon létrehozott profilokon a lehető legkevesebb információt adjuk meg
magunkról; semmilyen formában ne osszuk meg például lakcímünket, telefonszámunkat,
vagyoni vagy éppen egészségügyi helyzetünk adatait;



ne töltsenek fel magukról vagy ismerőseikről, barátaikról olyan képeket, amelyekkel
méltatlan helyzetbe hozzák saját magukat, vagy ismerőseiket; a személyiségi jogok a neten
is élnek.
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Vannak olyan vészjelek, melyeket a gyerekeknek fel kell ismerniük az
internethasználat során, és mérlegelés nélkül jelezniük kell azt a hozzájuk közel álló
felnőtteknek:
 ismeretlen személy vagy csoport találkozóra hívja, vagy a csoporthoz való
kapcsolódásra buzdítja,
 ismeretlen személyek személyes adatokat kérnek tőle,
 arra bíztatják, hogy ne beszéljen az adott témáról senkivel,
 önmaga vagy a környezete számára káros cselekedetre bíztatják
A internetes játékok egy virtuális világban játszódnak, amiben a gyerekek nap mint
nap részt vesznek. Az ő életükben ez a valósággal gyakran összekeveredik. Ami a
játékban kihívást jelentő bátorság, az a valóságban életveszélyes is lehet.
A valódi szociális kapcsolatokat nehezebben teremtő gyermekek számára gyakran
könnyebb a virtuális kapcsolatok révén tartozni valahová, és virtuális csoportokban
népszerűvé válni.

Beszélgessünk a gyermekekkel a világhálón látottakról, hallottakról (ahogy a mesékről
is). Célszerű megkérni a gyermekünket arra, hogy időnként mutassa meg a profiloldalát.
A szülők vegyenek részt a gyermek virtuális éltében is. Mindezt akkor lehet
megvalósítani, ha a szülő és a gyermek között kialakul egy kölcsönös bizalom. Ehhez az
szükséges, hogy nap, mint nap szakítsanak időt gyermekükre, bizalmas beszélgetésre,
közös időtöltésre függetlenül attól, hogy a gyermek apróbb, vagy már lázadó tizenéves.

Köszönjük az együttműködésüket!
Budapest, 2017. április 6.
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