
#BeCyberSafe 
PORNOGRAPHYSA

Dalir-Eskwela
Eskwelahang tinuturuan ang mga bata

how to #BeCyberSafe

To know more about Cyber Safety tips,
visit www.CyberSafe.Asia

To report online pornography cases or if you need help,
you may contact the Philippine National Police Anti 
CyberCrime Group Women and Children Protection Center.

  Tel. No.:  (02) 723-0401 local 5354
  Website:  www.pnpacg.ph



Ito ang karaniwan nating sinasabi kapag nahuli natin             
ang ating mga anak na nanonood ng porno.

Pero bago tayo maghorumentado, dapat muna natin 
maintindihan ang porno at bakit ginagawa ito ng mga bata.
 
Bilang mga magulang, kailangan nating gabayan ang ating mga 
anak upang maintindihan nila kung paano ang wastong paggamit 
ng Internet, and how to #BeCyberSafe.

Ano ang child online Pornography?

Ang child online pornography ay ang pagpapakita o pagpo-post 
ng picture o video kung saan ang isa o maraming bata ay nagpapakita 
o pinapakita sa aktong sekswal.

Ang pagpapakita ng mga larawan ng private parts o maseselang 
bahagi ng katawan ng mga bata ay kasama na rin sa child pornography.

Ano ang
DAPAT GAWIN?

GABAY PARA SA MGA MAGULANG

Madaling sabihin na ang ating mga anak ay hindi 
gagawa ng mga aktong sekswal dahil bata pa sila   
o dahil pinalaki natin sila ng maayos at maka-Diyos. 

Pero mga mommy at mga daddy, alam niyo ba       
na maraming bata ngayon ang nag-a-upload            
o nagpo-post ng mga hubad na pictures nila? 

Ang dahilan nila ay hindi sekswal, kung hindi –

1. Gustong ipakita sa crush o ka-relasyon nila       
na mahal nila ang isa’t-isa.

2.  Nag-e-explore sila ng kanilang katawan              
at gusto lang ipakita sa mga kaibigan nila.

3. Pinilit ng mga kaibigan upang makasali sa grupo.

4. Marami sa kanila ang “curious” sa kanilang 
katawan at sa mga pagbabago nito. Marami rin 
sa kanila ang hindi pa alam kung paano ang 
tamang paggamit ng Internet. 

Maraming bata ang hindi alam ang konsepto           
ng porno o mga aktong sekswal. 

1. Kontrolin ang emosyon. Sa halip na magalit,        
maging mahinahon. Kung ibubunton natin  
ang galit, maaaring lalong magsikreto o hindi 
sabihin ng ating anak ang lahat ng detalye.

2. Sabihin sa kanya na gusto mo lang           
siyang kausapin tungkol dito para 
maintindihan kung bakit niya ginagawa ito.

3. Alamin kung kanino niya pinapadala ang mga  
picture or video. 

 a. Kung para ito sa isang ka-relasyon (bf/gf          
na menor de edad rin) – ipaliwanag na hindi 
ligtas ang ganitong gawain dahil kapag 
pinadala na nila ang ganitong mga imahe, 
hindi na nila ito kontrolado. Maaari na itong 
kumalat sa pamamagitan ng pag-share         
o pagpasa-pasa ng iba’t ibang tao. Ipaintindi  
na kapag ganito ang nangyari, masasaktan 
ang damdamin ng mga nagmamahal           
sa kanya (tulad mo) bukod pa sa epekto         
nito sa kanyang reputasyon.

 b. Sa pagkakataon na sa bf/gf pinadala          
ang imahe, kailangan masigurado                
na buburahin ng bf/gf ang mga litrato. 
Makipag-usap sa magulang ng bf/gf ukol 
dito (sa mahinahon na pamamaraan).

 c. Kung ito naman ay dahil may 
nagkukumbinsi sa kanya na isang matanda 

Trabaho natin na gawin silang responsable                      
sa mga chat room, at sa social media, lalong-lalo            
na sa kanilang katawan. 

Kailangan natin silang turuan kung paano maging ligtas 
sa online pornography.

Upang malaman ang iba pang tips o detalye para  
maging ligtas ang mga bata sa Internet, bisitahin         
ang www.cybersafe.asia

Porno.
Makita lang natin ang salitang ‘yan, natataranta na tayo. 

anong kabastusan ‘yan?!
hindi kita pinapalaki na imoral!
ayan, ayan, kaka-kompyuter mo ‘yan!!

Pagpost ng Hubad (adult) o di kaya’y grupo ng ibang mga bata 
(halimbawa ay sa isang group chat), ito ay isa 
nang usaping child sexual abuse. Sa ganitong 
pagkakataon, ipaliwanag sa anak na hindi 
niya kasalanan na siya ay nalinlang para 
magpadala ng mga ganitong imahe,              
at hindi tama ang ginawa ng adult na ito                    
(ito ay isang krimen). Ireport ito sa                                    
PNP Anti-Cybercrime Group.

4. Sa kahit anong sitwasyon na mayroon nang 
picture o video ng isang batang nakahubad       
o nasasangkot sa isang sitwasyon ng child 
online pornography, makipag-ugnayan sa PNP 
Anti-Cybercrime Group para matugunan        
ang sitwasyon.

5. Turuan ang mga bata na #MayForever. Kapag 
nag-post o nag-upload sa Internet, hindi na nila 
ito made-delete o mabubura. Kahit hanggang 
tumanda pa sila.

6. Ituro sa ating mga anak ang konsepto              
ng “body integrity” o integridad ng katawan.      
Ang katawan nila ay sa kanila, at walang  
karapatan ang ibang tao na sila’y pilitin 
maghubad o ipakita ang anumang bahagi nito. 

 Turuan sila na “No basta Porno.”
 
 NO sa paghuhubad para ipakita mong    

mahal ang isang tao.

 NO sa pag-post ng hubad na picture          
para makasali sa grupo.

 NO sa pag-post ng hubad para          
makakuha ng likes.

 Turuan sila na magtiwala sa kanilang 
nararamdaman, lalo na pag feeling nila             
ay mali ito. Turuan sila ng mga sinyales pag 
masama ang ginagawa – 

 a. Bumibilis ang pagtibok ng puso                
 b. Pinapawisan at nanlalamig         
 c.  Nanginginig

 Kung maaari, ituro sa mga bata ang konsepto 
ng “trusted adult” – kung sinong mga taong 
pwede niyang pagkatiwalaan.

 a. Bilang “trusted adult” pwede siyang lapitan 
ng bata kung meron siyang problema, lalo 
na kung tungkol sa Internet.

 
 b. Kung ang “trusted adult” ay hindi kayang 

tumulong, mayroon pa naman ibang 
pwedeng lapitan para tumulong.

 At ang pinaka-importante ay sabihin sa bata   
na kahit anong mangyari at kahit anumang 
problema, ikaw ay makikinig at uunawa            
sa kanya. 

Naiintindihan naman namin na meron kayong 
pangamba o takot na madiskubre na ang iyong anak 
ay kumukuha o kinukuhanan ng litratong nakahubad 
at posibleng pinapadala ito sa ibang tao. Narito ang 
ilang mungkahi para sa ganitong sitwasyon:


