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Πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο Απζηξαιίαο καζεηέο (27%) από ην 4ν σο 9ν Έηνο
θνίηεζεο αλαθέξνπλ όηη έρνπλ πέζεη ζύκα εθθνβηζκνύ θάζε ιίγεο εβδνκάδεο ή
πεξηζζόηεξν ζπρλά (πνπ ζεσξείηαη όηη είλαη ζπρλό) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνεγνύκελνπ ζρνιηθνύ έηνπο.
Ο ζπρλόο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο ήηαλ πςειόηεξνο κεηαμύ ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπ
5νπ (32%) θαη ηνπ 8νπ Έηνπο (29%) θνίηεζεο.
83% ησλ καζεηώλ πνπ εθθνβίδνπλ άιινπο online, εθθνβίδνπλ επίζεο άιινπο κε
ειεθηξνληθά.
84% ησλ καζεηώλ πνπ εθθνβίδνληαη online εθθνβίδνληαλ επίζεο κε ειεθηξνληθά.
Ήηαλ παξόληεο σο ζεαηέο ζπλνκήιηθνη ζε 87% ησλ επηθνηλσληώλ εθθνβηζκνύ, θαη
δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία εθθνβηζκνύ.
Πεηξάγκαηα πνπ πιεγώλνπλ ήηαλ νη πην δηαδεδνκέλεο από όιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο
εθθνβηζκνύ πνπ βηώλνπλ νη καζεηέο, θαη αθνινπζνύλ ηα ςέκαηα πνπ πιεγώλνπλ
πνπ έρνπλ εηπσζεί γη’ απηνύο.
Ο δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία (ή ηελ πξόζβαζε
ζηελ ηερλνινγία), κε κεγαιύηεξνπο ζε ειηθία καζεηέο πηζαλόηεξν λα αζρνινύληαη κε
ην δηαδηθηπαθό εθθνβηζκό απ’ όηη νη λεόηεξνη καζεηέο.

(Πηγή: Cross, D., Shaw, T., Hearn, L., Epstein, M., Monks, H., Lester, L., & Thomas, L. 2009.
Μελέηη ηης Ασζηραλιανής Διάδοζης ηοσ Σσγκεκαλσμένοσ Εκθοβιζμού (ACBPS). Ερεσνηηικό
Κένηρο Προαγωγής Παιδικής Υγείας, Edith Cowan University, Perth).

Βία [Violence]


Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ δε ζπκκεηέρνπλ ζε πξάμεηο
βίαο, είηε σο ζύκαηα είηε σο ζύηεο.

(Πηγή: Επίηροπος για Παιδιά και Νεαρά Άηομα, Δσηική Ασζηραλία (2009), Υποβολή Στολίων ζηην
Εθνική Έρεσνα για ηις Επιπηώζεις ηης βίας ζηοσς Νεαρούς Ασζηραλούς. Υποβολή 33).




Ελώ ζπρλά νη λένη ζεσξνύληαη πξσηίζησο σο δξάζηεο βίαο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη
λένη δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν λα πέζνπλ ζύκαηα.
Τα ίδηα ηα λέα άηνκα αλεζπρνύλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα, κε πεξίπνπ ην
έλα ηέηαξην ησλ λέσλ ειηθίαο 18-24 εηώλ λα αηζζάλνληαη αλαζθαιείο ή πνιύ
αλαζθαιείο όηαλ πεξπαηνύλ κόλνη ζηελ πεξηνρή ηνπο κεηά από ην ζθνηάδη, θαη
πεξίπνπ 1 ζηνπο 10 αηζζάλνληαη αλαζθαιείο ζηα ζπίηηα ηνπο ηε λύρηα.

(Πηγή: Κοινοβούλιο ηης Κοινοπολιηείας ηης Ασζηραλίας 2010, Αποθύγεηε ηο Κακό – Παραμείνεηε
Ήρεμοι Έκθεζη ηης έρεσνας για ηις επιπηώζεις ηης βίας ζε νεαρούς Ασζηραλούς).

