
 Número 73, abril de 2013 

Notícies

           El ciberassetjament 

  

La societat ha evolucionat molt, i ara es fa servir la 
tecnologia per a quasi tot. Abans, per exemple, es 
jugava  al  carrer,  i  ara  es  juga  amb  videojocs. 
Abans, s'estudiava amb llibres de paper, i ara amb 
l'ordinador i llibres digitals. Abans, la gent jove es 
relacionava  amb  els  nois  del  barri,  i  ara,  ens 
relacionem  per  les  xarxes  socials.  Ningú  n'és 
conscient però  hi  ha  molts  riscos  a  l'hora  de 
compartir la vida privada en les xarxes socials.

El  ciberassetjament  de  la  paraula  anglesa 
ciberbullying,  en  castellà, ciberacoso constitueix 
en l'ús  d'informació  electrònica i  mitjans  de 
comunicació, com correu electrònic, xarxes socials, 
blocs,  missatgeria  instantània,  missatges  de text, 
telèfons mòbils, etc. per assetjar a un individu o 
grup, mitjançant atacs personals o altres mitjans. 
Pot constituir un delicte penal.

Aquest  assetjament pretén  causar  angoixa 
emocional, preocupació i  por. Pot ser tan simple 
com continuar enviant e-mails  a  algú  que ha dit 
que no vol seguir en contacte amb el remitent. Hi 
ha  hagut  molts  casos  de  suïcidi  per  culpa  del 
civerbullying. Com per exemple:

-Ryan Patrick Halligan (18-12-1989 / 7-10-2003) va 
ser un adolescent nord-americà que es va suïcidar 
penjant-se a la forca a l'edat de 13 anys després de 
rebre assetjament escolar dels seus companys tant 
en la vida real com per Internet.

-Megan Taylor Meier Laherty (6-11-1992 / 17-10-
2006) va ser una adolescent nord-americana que es 
va suïcidar penjant-se, tres setmanes abans del seu 
14è aniversari.

-Tyler Clementi  (19-12-1991  /  22-9-2010)  era un 
estudiant  de 18 anys que es va suïcidar saltant del 
pont  George  Washington  després  d'haver  estat 
gravada  i  emesa  en  línia  per  Internet la  seva 
trobada sexual amb un home al seu dormitori. 

-Phoebe  Nora  Mary  Prince  (24-11-1994  -  14-01 
-2010)  va  ser  una adolescent provinent d'Irlanda, 
que  es  va  traslladar  a  Massachusetts  (EEUU).  Va 
suïcidar-se  a  causa  de  patir  durant  mesos  un 
constant  assetjament  escolar  o  bullying per  part 
dels  seus  companys  d'escola.  La  seva  mort  va 
interposar canvis més rigorosos en les lleis d'anti-
bullying als Estats Units.

-Amanda Michelle Todd  (27-11-1996- 10-10-2012). 
Una  adolescent  canadenca  de  15  anys.  Es  va 
suïcidar degut al ciberassetjament del que va ser 
víctima a través de la xarxa social Facebook. El 7 
de setembre del 2012, ella va publicar un vídeo a 
YouTube  en  el  que  va  utilitzar  targetes  escrites 
explicant la  seva experiència  com a víctima del 
xantatge, per ser intimidada, i atacada físicament.
La mare de l'Amanda, Carol, va establir el Amanda 
Todd Trust, en el Royal Bank of Canada, per rebre 
donacions per a recolzar la educació Anti-bullying, 
la sensibilització i els programes de recolzament a 
els joves amb problemes de salut mental. I molts 
més casos...

Actualment, un fenomen anomenat 'Informer' està 
tenint  una  ràpida  expansió  per  la  xarxa.  Són 
pàgines  de  Facebook  destinades  a  un  col·lectiu 
concret (els alumnes d'una universitat, un institut, 
els  habitants  d'una  ciutat...)  on  els  usuaris 
d'aquesta xarxa envien missatges als administradors 
de la pàgina amb els seus pensaments, opinions o 
rumors.

La  particularitat  de  les  pàgines,  és  que  tot  els 
missatges  són  publicats  anònimament,  és  a  dir, 
l'usuari que envia el missatge roman en l'anonimat. 
L'administrador, després de supervisar el missatge, 
el publica al mur de la pàgina, on tothom ho pot 
veure.


