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Hem parlat del ciberbullying i les seves conseqüències amb Marta
Lalande, psicòloga del Departament d'Educació, i Noèlia Rebón,
advocada especialitzada en assetjament.

El ciberassetjament és un pas més del bullying o assetjament escolar
que ja coneixíem. En aquest cas, però, "l'assetjament pot començar a
l'entorn escolar, creuar la frontera de l'escola i escampar-se per la xarxa
d'Internet".

Tant Lalande com Rebón han coincidit en assenyalar que "el
ciberbullying permet l'anonimat i la sensació d'impunitat total", d'aquí
el seu perill. Un perill, per cert, que "els pares encara no veuen". Per
això recorden que "cal una educació. L’ordinador ha de ser en un lloc
visible, en zona comú i posar uns límits horaris. El problema és que
moltes vegades aquests ordinadors estan a les habitacions de la
canalla".

Noèlia Rebón i Marta Lalande d'esquerrra a dreta

Les dues expertes han assenyalat que el ciberassetjament comença
amb casos de suplantació d'identitat, d'obertura de blocs per criticar
d'altres persones o la utilització d'imatges comprometedores sense
permís. "En molts casos el ciberassetjament acaba en depressió i en risc
de suïcidi".

Finalment també han llançat un missatge d'alerta pels centres
educatius i han recordat que "als centres escolars i els docents encara
els costa reconèixer un cas d'assetjament".
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