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LUMEA DIGITALĂ.
CE TREBUIE SĂ ȘTII CA…



Mie nu mi se poate întâmpla!
Online-ul, locul nostru cel de toate zilele ...  
spațiu grozav pentru distracție, informare,  
evoluție și cunoașterea unor prieteni noi.  
Merită să ne bucurăm la maxim de beneficiile lui!  

Dacă ești și tu ca mine, cel mai probabil...

...ai cont de Instagram și Facebook și intri online de plictiseală 
așteptând ca ceva interesant să apară și să te scoată din rutină

…postezi poze, faci selfie-uri și îți mai 
dai tag în locurile în care mergi 

...ai văzut lucruri online care te-au făcut să visezi 
cu ochii deschiși cum ar fi să trăiești o viață mai 
ceva ca în filmele romantice sau de acțiune 

și, în același timp,

...ai ajuns să vorbești online cu cel puțin o persoană 
cu care să nu fi avut nicio conversație față în față

...ai văzut și chestii online care păreau 
că sunt o maaare păcăleală!

Pe net orice scenariu e posibil și acum, după ceva ani de 
când „navighez”, trebuie să recunosc că am descoperit din 
experiența personală că „nu tot ce zboară se mănâncă”. 

Deși rețelele de socializare sunt un loc de întâlnire între 
prieteni, rude și alte persoane cu interese comune, este și un 
potențial spațiu în care agresorii încearcă să atragă victime.  
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Hai să îți povestesc despre experiența mea... 

La început, abuzul a fost verbal și pe moment nu părea că mă 
afectează, dar ușor, ușor am ajuns la discuții mai sensibile, dureroase 
și chiar amenințătoare!  Într-un final toate au dus la un șantaj cu 
scop de ademenire pentru întâlniri „altfel” decât mi-am dorit.

Auzisem povești de la părinți sau profi și tot timpul mă gândeam „Mie nu mi 
se poate întâmpla așa ceva!”. N-am crezut că aș putea să cad în capcana unor 
abuzatori online. Acum știu că deși mă consideram bine informat, nu există o 
rețetă prin care pot să aflu intențiile cuiva în mediul online. Nu toți agresorii 
sunt niște dubioși pe care îi recunoști de la un kilometru depărtare și nu toți...

 ǋ au un cont care este evident că este fals

 ǋ sunt persoane complet străine

 ǋ cer din prima conversație date personale și 
îți propun să vă întâlniți față în față

 ǋ sunt nerăbdători și reacționează urât când nu 
ești disponibil să accepți propunerile lor

 ǋ vor să vă feriți și să mențineți relația secretă

 ǋ sunt în vârstă și neapărat bărbați

Crede-mă, am jucat și eu rolul meu și am „testat” persoana 
să văd cum reacționează înainte să îmi pun toată viața pe 
tavă.  Ceea ce încă mă surprinde cel mai mult este cât de ușor 
a trecut toate probele mele și m-a făcut să am încredere. 

De asta acum mi-e clar că oricât de precauți am fi, se pot întâmpla și 
situații nasoale. Important este să spunem STOP și să cerem ajutorul.
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Ce mi-aș fi dorit să știu și poate o 
să-ți fie ție de folos este că: 

 ǋ În mediul online oamenii chiar pot să îți spună orice pentru că 
nu ai cum să verifici, oricât de mult te-ai pricepe la Internet.

 ǋ Odată ce o poză sau o informație este trimisă cuiva, conținutul 
scapă din controlul nostru. Poza poate fi salvată, modificată, trimisă 
altcuiva sau chiar postată pe Internet unde o poate vedea oricine.  

 ǋ Oamenii ăștia care te manipulează sunt foarte bine informați, știu 
exact cum să îți vorbească, să te asculte, să pară că le pasă de tine. 
Pot chiar să te prezinte „prietenilor” și membrilor „familiei” ca să 
capeți mai multă încredere în ei. Probabil au făcut asta de multe 
ori până când au devenit foarte pricepuți în astfel de strategii.

 ǋ Merită să îți asculți intuiția. Undeva acolo eu știam că 
ceva nu e în regulă în ciuda tuturor aparențelor. 

 ǋ De fiecare dată când ceva pare prea frumos să fie adevărat, 
cel mai posibil chiar așa este. Creierul nostru ne „predispune” 
la îndrăgosteală în primele luni de relație și tindem să vedem 
doar părțile bune și să ignorăm ceea ce nu ne place. Dacă 
știm asta, putem măcar să nu mai facem planuri pe termen 
lung sau să ne creăm așteptări ca apoi să fim dezamăgiți.

 ǋ E ușor să cădem în capcana asta că „le știu eu pe toate” 
și „mie nu mi se poate întâmpla”. Asta ne împiedică 
să gândim critic și să ne ascultăm instinctul. 

 ǋ Când mă simt într-o situație delicată este o dovadă de 
putere să cer ajutorul celor dragi, nicidecum o slăbiciune. 
Familia și prietenii cu care am trecut prin perioade bune și 
situații mai tensionate, pe care le-am depășit împreună sunt 
cei de la care primim iubirea și înțelegerea adevărată.

 ǋ Chiar dacă eu am scăpat la timp, pot să salvez toate 
dovezile de ademenire, abuz, amenințare, șantaj și să 
raportez cazul autorităților. Așa pot contribui și pot face 
ca ceea ce am pățit eu să nu se întâmple și altcuiva.



Ai o problemă sau curiozitate legată de net? Crezi că ai 
făcut ceva greșit sau s-a întâmplat ceva ce nu înțelegi? 
Contactează-i pe prietenii de la Ora de net! Scrie-le pe 
adresa de email ajutor@oradenet.ro sau intră pe pagina 
lor de Facebook Ora de Net și dă-le mesaj direct.

https://www.facebook.com/SigurPeNet/




Salvați Copiii România este o organizație de utilitate publică, a cărei 
misiune este aceea de a garanta egalitatea de șanse pentru toți copiii, 
indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei 
expertize, precum și prin activități de lobby și advocacy asupra 
factorilor de decizie și mobilizarea liderilor din societatea civilă. 

Salvați Copiii promovează de 30 ani drepturile copilului, 
în acord cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu 
privire la Drepturile Copilului. Peste 2.220.000 de copii au 
fost incluși în programe educative, de protecție și asistență 
medico-socială, de stimulare a participării lor în acțiuni 
de promovare și recunoaștere a drepturilor lor. 

Salvați Copiii este membru al Save the Children Interna-
tional, cea mai mare organizație independentă din lume 
de promovare a drepturilor copiilor, care cuprinde 28 de 
membri și desfășoară programe în peste 120 de țări.
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