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EMPLOYEE ASSISTANCE BULLETIN
V každém bulletinu si máte možnost přečíst praktické informace.
Události mají reálný základ, jsou však k dodržení anonymity upraveny.
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OTÁZKA

ODPOVĚĎ

Všiml jsem si toho, že dcera často „potají“ smskuje
a neustále mě žádá o nový kredit. Známá mi poradila, abych se jí podíval do mobilu. Našel jsem tam
obscénní erotické SMS a několik vulgárních MMS,
jejích vlastních fotografií. Vyděsilo mě to; dceři bylo
nedávno 15 let. Neřekl jsem jí, že jsem se jí podíval
do telefonu, ale zavolal jsem pak na číslo, ze kterého
zprávy pocházely, a oznámil mu, že pokud bude dále
pokračovat, najdu si ho. Mladík mi poté poslal zprávu, že si číslo mé dcery vymazal z mobilu.

Zasílání erotických sms, případně mms s vlastními erotickými fotkami,
tzv. sexting, je mezi teenagery rozšířené. Cílem může být nalákání partnera,
navázání partnerského vztahu mezi odesilatelem a příjemcem nebo jeho zpestření,
případně projevení oddanosti partnerovi. Z právního hlediska mohou být erotické
fotografie dospívajících do 18 let považovány za dětskou pornografii, jejíž šíření je
v ČR trestným činem (i přestože je autorem dospívající sám).

Nevím, zda jsem udělal správně a jak dál s dcerou
postupovat. Vztah máme podle mého názoru dobrý,
jen někdy mám pocit, že jí chybí matka, aby se dcera
mohla s někým pobavit jako žena se ženou. Oznámil
jsem dceři, že o ni mám strach a že pokud bude za
telefon tolik utrácet, zažádám si o detailní výpis
hovorů a SMS – neřekl jsem jí, že po událostech minulých dnů mám tendenci jí mobil bez souhlasu kontrolovat…

.... chápu, že je pro Vás tato situace složitá a může v člověku vyvolat obavy týkající
se sexuálního života a vývoje dcery. Pravděpodobně Vás i tyto obavy mohly přimět
k tomu, abyste se podíval do jejího mobilního telefonu. A nikdo nemůže hodnotit,
zda je to tak správně, či nikoli. Vy si však můžete položit otázku, kde se nachází
hranice práva na soukromí dítěte a rodičovské odpovědnosti. Kde by měla mít
hranice potřeba naše děti chránit? To, že se Vám dcera nesvěřuje, je v dospívání
celkem běžný jev. Píšete, že spolu s dcerou máte pozitivní vztah, a to i v nelehké
situaci, kdy Vaší dceři chybí matka a Vám životní partnerka. Pro dospívající bývá
obtížná otevřená komunikace s rodiči, a to speciálně u témat týkající se sexuality.
Pokud Vaší dceři chybí ženský model, zkuste najít někoho ve svém okolí - je v něm
někdo, na koho se Vaše dcera obracela v intimních otázkách a komu se svěřovala?
Pokud nikdo takový není, a pokud to atmosféra doma dovoluje, pokuste se téma
vztahů otevřít sám. Buďte upřímný a vyjádřete své pocity a obavy. Nebojte
se s dcerou mluvit i o intimních tématech — nemusí to být vždy příjemné,
ale je to jedno z nejlepších ,,preventivních“ řešení...
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