Co to jest hejt?
Hejt najczęściej jest kojarzony z Internetem. To pojęcie pojawiło się na początku XX wieku. Samo
zjawisko bardzo się już rozprzestrzeniło. Do bycia ofiarą hejtu przyznaje się co czwarty człowiek.
Najbardziej na hejt w Sieci narażone są nastolatki – wśród młodzieży w wieku od 14 do 17 lat aż 40
procent spotkało się w Internecie z hejtem i mową nienawiści. Odsetek ten jest jeszcze większy
wśród młodzieży między 16 a 17 rokiem życia – wtedy wynosi 45 procent. Z przeprowadzonych
badań wynika też, że osoby w młodym wieku, które spotkały się z tym zjawiskiem w Internecie są
bardziej narażone na wystąpienie stanów lękowych i depresyjnych.

Czym sie różni hejt od krytyki?
Krytyka jest oceną zawierającą argumenty, służącą polemice, wyrażeniu opinii i zmianie czyjegoś
zdania. Hejt ma na celu obrażenie i zrobienie przykrości. Krytyka powinna być kulturalna i nie
atakować personalnie. To działanie na najniższym poziomie, realizacja prymitywnej potrzeby
wyrządzenia komuś przykrości.

Hejterzy nie są odważni
To działanie na najniższym
poziomie, realizacja
prymitywnej potrzeby
wyrządzenia komuś
przykrości. Hejtując kogoś,
przyznajesz, że nie masz
ciekawych zajęć i tracisz
czas na to, by kogoś
obrazić. Pokazujesz, że nie
radzisz sobie z kompleksami
ani negatywnymi emocjami.

Jak postępować z hejterami?
Zamiast starać się dopiec hejterowi, odnieś się wyłącznie do tematu waszej dyskusji.
Wypowiedz swoją opinię w sposób stanowczy, zaznaczając przy okazji, że to jest
twoje zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać. W ten sposób zamykasz drogę
dalszego hejtu i pokazujesz, że uznajesz temat za zakończony.

Czym grozi hejt?
Osoba, która dopuszcza się zniesławienia podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności
– co do zasady oznacza to, że będzie to albo kara finansowa albo kara związana z wykonywaniem
pracy na cele społeczne. Przesłanką zaostrzającą wymiar kary jest natomiast zniesławienie
dokonane za pośrednictwem środków masowego komunikowania się, czyli np. strony internetowej,
portalu społecznościowego, forum, ale też za pośrednictwem radia, prasy, telewizji. Wówczas
zagrożenie karą dla sprawcy obejmuje również karę pozbawienia wolności w wymiarze do jednego
roku.

Rodzaje hejtu
Jakie rodzaje hejtu są przestępstwem?
- 190a. Stalking.
- 207. Znęcanie się
- 190. Groźba karalna.
- 212. Zniesławienie.
- 216. Znieważanie osoby.
- 257. Rasizm.
- raz wykroczenie złośliwego niepokojenia Art. 107. KW.

Przyczyny hejtu w internecie
Wśród najczęstszych przyczyn hejtu i mowy nienawiści w Internecie należy
wskazać:
zazdrość,
złośliwość,
poczucie nudy,
poczucie bezradności,
niską samoocenę,
próbę rozładowania swoich negatywnych emocji kosztem innych,
próbę zyskania popularności poprzez ośmieszenie kogoś.
Często hejter jest na tyle zdeterminowany, by umieścić negatywny
komentarz, że zakłada wiele kont w serwisie, by jak najbardziej zaszkodzić
autorowi treści lub innym internautom. Jednocześnie robi to tak, by nie dało
się go łatwo zidentyfikować.

Co to jest depresja?
Depresja to choroba, która może dotknąć osoby w każdym wieku. Smutek czy
dołek psychiczny, w jaki zdarza nam się wpadać od czasu do czasu to normalne
elementy codziennego życia emocjonalnego. To naturalna reakcja organizmu na
niepowodzenia czy rozczarowania. Kiedy jednak uczucie pustki i rozpaczy
zawładnie Tobą, nie mija i nie pozwala Ci cieszyć życiem jak dotychczas, może się
okazać, że cierpisz na depresję. W Polsce nawet 1,5 mln osób zmaga się z tym
schorzeniem. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, do 2030 roku
depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie.

Przyczyny hejtu
HEJT INTERNETOWY: JAKIE SĄ JEGO PRZYCZYNY?
Hejt w sieci ma wiele przyczyn. Ze względu na to, że z hejterami mamy
do czynienia stosunkowo krótko, to nadal podłoże hejtowania jest
badane. Najczęściej jako przyczyny obraźliwych komentarzy i mowy
nienawiści w Internecie wskazuje się:
chęć obrażania innych,
siła wynikająca z bycia anonimowym,
zazdrość, np. w stosunku do osób bogatszych, lepiej wykształconych,
odnoszących sukcesy,
zły nastrój, negatywne emocje, kiepskie samopoczucie i próba
odreagowania negatywnych emocji,
stereotypy i uprzedzenia w stosunku do określonych grup społecznych,
zawodowych, politycznych,
silne (a nawet skrajne) poglądy polityczne,
niezadowolenie ze swojej obecnej sytuacji życiowej.
Badania nad hejtem w sieci są prowadzone nieustannie. Niemal
codziennie dowiadujemy się czegoś nowego o tym zjawisku
społecznym. Dane pozyskane w najnowszych badaniach niestety nie
napawają optymizmem. Pokazują, że ponad połowa Internautów
zauważa hejt w sieci
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