ALEGE
SĂ TRĂIEȘTI SĂNĂTOS
Despre bullying
Această broșură a fost realizată în proiectul de Educație
pentru Sănătate „Alegeri Sănătoase”, implementat de
Organizația Salvați Copiii și se adresează copiilor.

Adesea, copiii aleg să nu vorbească despre violență și bullying
în școala lor; își doresc să se descurce singuri atunci când sunt
departe de casă. De aceea este important să învățați cum
să reacționați și să faceți față diferitelor comportamente de
bullying cu care v-ați putea întâlni în clasa sau școala voastră.

Despre bullying

Bullyingul este adesea ignorat sau considerat o parte
firească a procesului de creștere și maturizare a copiilor.
De obicei, comportamentele de bullying rămân invizibile
timp îndelungat sau sunt considerate nesemnificative prin
comparație cu comportamentele de agresiune fizică sau
abuz. Cu toate acestea, statisticile arată că 1 din 4 copii
care are comportamente de bullying evoluează către
delincvență înainte de a împlini 20 de ani. Simultan, copiii
victime ale bullying-ului dezvoltă simptome depresive și au
un nivel crescut de anxietate. În cazul lor, crește riscul de a
ajunge în poziția de victimă și în alte contexte de viață, la
vârsta adultă. Așadar, este foarte important să fim vigilenți
și să identificăm rapid această formă de comportament
violent.
Cea mai caracteristică trăsătură a bullying-ului este
relația de putere asimetrică și dezechilibrată dintre cei
care agresează și cei care sunt agresați. În plus, bullying-ul
nu este ocazional sau un eveniment singular, ci un tipar
comportamental care se repetă în timp, împotriva aceluiași
copil, cu o diferență evidentă de putere. Prin diverse acte
de bullying, elevul mai puternic țintește în mod sistematic,
intenționat și crud să rănească, să sperie sau să intimideze
persoana mai slabă.
După cum am menționat mai sus, nu este o simplă
tachinare. Contrar miturilor larg răspândite despre
autoapărarea victimei, copilul victimă nu se poate apăra
prin propriile eforturi. Bullying-ul nu se oprește de la sine
fără intervenție din exterior.
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Există trei tipuri de bază de comportament tip bullying:
FIZIC:
lovire, împingere, pocnire, ciupire, constrângerea
celuilalt elev prin contact fizic.
VERBAL:
amenințări, tachinare, insulte, bătaie de joc, șantaj,
poreclire, împrăștierea de zvonuri și minciuni.
EMOȚIONAL/PSIHOLOGIC:
excluderea intenționată a cuiva dintr-un grup
sau activitate, manipulare, ridiculizare.

Despre bullying

MITURI ȘI REALITĂȚI DESPRE BULLYING
Concepțiile și convingerile eronate despre violență, bullying și victimizare sunt
obișnuite și larg răspândite. Acestea ne afectează adesea judecata sensibilă
și corectă în situațiile de bullying, împiedicându-ne să detectăm la timp
semnele bullying-ului și să răspundem în mod corespunzător. O serie de mituri
(ex. „Bullying-ul nu este grav. Sunt doar copii care se comportă cum se comportă
copiii.”) minimalizează realitatea bullying-ului în școală. Vă încurajăm să
reflectați în mod continuu la percepțiile și prejudecățile cu privire la bullying:

MIT: Uneori copiii o cer.

REALITATE: Niciun copil nu cere să fie agresat.
Fiecare copil face tot ce poate și nu merită să fie
victimizat. Unii copii pot acționa sau arăta într-un
anumit fel, care atrage bullying-ul; sarcina noastră e
să ne adresăm bullying-ului și să ajutăm victima să
învețe abilitățile pentru a gestiona într-un mod mai
eficient bullying-ul.

MIT: Uneori agresorii de

REALITATE: Frica nu este propice pentru a învăța

fapt își ajută victimele
împingându-i să învețe să
se apere.

să te aperi. Trebuie să-i învățăm pe copii abilitățile
de care au nevoie pentru a fi autoritari într-un
mediu înțelegător și susținător, nu prin coerciție și
amenințări.

MIT: Elevii vor depăși

REALITATE: Efectele victimizării sunt profunde și pot

victimizarea. Victimizarea
de obicei se termină
atunci când un elev se
duce la liceu, adesea
după primul an.

ajunge până la maturizare. Traumatizarea gravă a
persoanelor victimizate a fost legată de depresie,
neputință și, în anumite cazuri, suicid. Putem preveni
victimizarea identificând semnalele de alarmă și
înțelegând efectele sale de durată.
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MIT: Durează de un

REALITATE: Doar pentru că respectivul copil a

an. Ce mai contează
acum? Copilul poate să
gestioneze.

îndurat o situație dureroasă, asta nu înseamnă că
situația este în regulă. Efectul cumulativ al hărțuirii
poate fi copleșitor. Orice incident de bullying poate
fi „picătura care umple paharul" provocând boală,
evitarea școlii și chiar violență dacă persoana
victimizată se răzbună.

MIT: Este în regulă să

REALITATE: Este de înțeles că poți să fii furios, dar

lovești pe cineva care te
agresează, acest lucru îl
va opri.

dacă ai deveni agresiv sau violent, lucrurile s-ar
putea înrăutăți pentru că și tu poți avea probleme

MIT: Doar băieții care

REALITATE: Victimizarea nu se limitează la elevii

sunt efeminați și mici
sunt agresați; doar fetele
care sunt nesigure și
supraponderale sunt
agresate.

care afișează caracteristici de pasivitate (precauție,
sensibilitate, tăcere, anxietate și nesiguranță).
Efectele victimizării afectează atât elevii care
afișează caracteristici de pasivitate cât și pe cei
care acționează provocator, pentru că unele victime
ale bullying-ului caută un mod de a se apăra prin
comportament provocator.

MIT: Victimele bullying-

REALITATE: Societatea, părinții și școlile nu îi învață

ului nu știu cum să se
apere verbal sau fizic.

pe copii abilitățile autoapărării fizice, psihice,
emoționale și verbale. Acest lucru se întâmplă
pentru că majoritatea adulților nu știu cum să facă
acest lucru.

MIT: Bullying-ul este un

REALITATE: Unii oameni pretind că hărțuirea,

ritual de inițiere prin
care trebuie să trecem
toți.

discriminarea, rasismul, violența, atacul, urmărirea,
abuzul fizic, abuzul sexual, molestarea, violul și
violența domestică sunt ritualuri de inițiere, dar
toate sunt de neacceptat.
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MIT: Agresorii sunt

REALITATE: Agresorii compensează pentru

puternici din punct de
vedere psihologic.

slăbiciunea lor cu agresiune. Ceea ce unii oameni
văd în mod greșit drept „tărie psihică” este de
fapt o determinare agresivă de a încălca granițele
altor oameni fără respect sau considerație pentru
ceilalți, fără a te gândi la consecințe și un fond
infinit de scuze și motivații goale pentru agresiunea
lor. O motivație este o încercare de a pune o față
acceptabilă social, unui comportament inacceptabil
social. Mulți adulți sunt păcăliți de această
înșelătorie și manipulare.

MIT: Violența la televizor

REALITATE: Mulți copii joacă jocuri video violente,

și jucarea jocurilor video
violente îi face pe copii
să fie violenți.

dar doar puțini copii sunt violenți. De aceea, jocurile
video violente nu sunt o cauză, altfel toată lumea
care joacă jocuri video violente ar fi violentă, lucru
care nu se întâmplă. Totuși, trebuie remarcat că
interacțiunea repetată cu jocurile violente poate
desensibiliza tinerii, în special tinerii în anii de
formare.

MIT: Poți detecta un

REALITATE: Nu există așa ceva, și anume - modul în

agresor după cum arată
și se poartă.

care un agresor arată sau se poartă. Nu există o
ținută sau un comportament anume.
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MIT: Bullying-ul online

REALITATE: De fapt, unii oameni s-au sinucis pentru

nu implică rănire
fizică, atunci care este
problema?

că nu au văzut o cale de ieșire din hărțuire,
amenințări și abuz continuu. Cicatricile emoționale
rămân mult mai mult timp și, uneori, o persoană
nu va reuși să treacă peste ele. Unele website-uri
le permit oamenilor să posteze anonim ceea ce
înseamnă că este foarte dificil să păstrați orice
dovadă a acestor conversații (mesaje scrise, sms-uri,
screenshot-uri, postări online etc.) pe care le
percepeți ca bullying.

MIT: Este ușor să

REALITATE: Nu este ușor să identifici semnele bullying-

identifici semnele
bullying-ului.

ului, pentru că nu este întotdeauna fizic și evident.
Bullying-ul emoțional, verbal și online poate lăsa
adesea cicatrici pe care oamenii nu le văd.
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MIT: Copiii scapă de

REALITATE: Destul de des, copiii care agresează

bullying când cresc.

cresc și devin adulți care agresează sau care
folosesc comportamentul negativ pentru a obține
ce doresc, dacă respectivul lor comportament nu a
fost contestat și îndreptat de către persoanele cu
autoritate și relevante din viața lor (părinți, cadre
didactice etc.).

MIT: Bullying-ul implică

REALITATE: Mulți părinți, profesori și elevi văd

doar făptași și victime.

bullying-ul ca o problemă care se limitează la
agresori și victime. Dar bullying-ul implică mai
mult decât dinamica agresor-victimă. Spre exemplu,
incidentele de bullying sunt evenimente care au loc în
public în mod tipic (mai degrabă decât în particular),
care au martori. Studiile bazate pe observațiile de la
locul de joacă au descoperit că, în cazul majorității
incidentelor, cel puțin alți patru semeni au fost
prezenți ca martori, observatori pasivi, ajutoare ai
agresorilor, susținători sau apărători ai victimelor. Un
studiu a descoperit că, în peste 50% din incidentele de
bullying observate, semenii îi susțin pe agresori prin
observare pasivă. În doar 25% din incidente, martorii
au sprjinit victima prin intervenții directe, distragere
sau descurajare a agresorului.

MIT: Copiii și tinerii care

REALITATE: Adulții adesea nu sunt conștienți de

sunt agresați vor spune
unui adult aproape
întotdeauna.

bullying — în parte pentru că mulți copii nu îl
raportează. Doar 1/3 din elevii care au fost agresați
au raportat acest lucru unui adult. Băieții și copiii mai
mari sunt mai puțin predispuși decât fetele și copiii
mai mici să dezvăluie unui adult agresiunea suferită.
De ce sunt copiii rezervați în a raporta bullying-ul?
Ar putea să le fie frică de răzbunarea agresorilor.
De asemenea, ar putea să le fie teamă că adulții nu
vor lua în serios preocupările lor sau vor gestiona
neadecvat situația de bullying.
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MIT: Agresorii nu au

REALITATE: Chiar dacă agresorii nu se gândesc la

prieteni.

sentimentele altora, ei au prieteni, care cred că
bullying-ul este amuzant și grozav.

MIT: Agresorii și copiii

REALITATE: Majoritatea copiilor care sunt agresați,

care sunt agresați sunt
două tipuri total diferite
de copii.

la rândul lor, îi agresează pe alții.

Despre bullying

Folosiți aceste patru reguli simple, dar foarte
specifice, pentru a ajuta la transformarea școlii
voastre într-un loc sigur pentru toți copiii!

(1) Nu îi vom agresa pe colegii noștri.
(2) Vom încerca să-i ajutăm pe elevii care sunt agresați.
(3) Vom încerca să-i includem pe elevii care sunt excluși.
(4) Dacă știm că cineva este agresat, îi vom spune unui
adult din școală și unui adult din familie.

Salvați Copiii România este o organizație de utilitate publică, a cărei
misiune este aceea de a garanta egalitatea de șanse pentru toți copiii,
indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei
expertize, precum și prin activități de lobby și advocacy asupra
factorilor de decizie și mobilizarea liderilor din societatea civilă.
Salvați Copiii promovează de 27 ani drepturile copilului, în acord
cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului. Peste1.500.000 de copii au fost incluși în programe educative,
de protecție și asistență medico-socială, de stimulare a participării
lor în acțiuni de promovare și recunoaștere a drepturilor lor.
Salvați Copiii este membru al Save the Children International,
cea mai mare organizație independentă din lume de
promovare a drepturilor copiilor, care cuprinde 30 de
membri și desfășoară programe în peste 120 de țări.
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