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CONȚINUTUL ȘI COMPORTAMENTUL
DĂUNĂTOR PE INTERNET
Internetul a devenit parte integrantă din viața fiecăruia și pe zi ce trece,
spațiul virtual este folosit tot mai mult pentru învățare, socializare și
relaxare. De aceea, siguranța copiilor în mediul online ar trebui să fie
una dintre principalele preocupări ale adulților responsabili de bunăstarea și protecția acestora.
Cu toate că utilizarea internetului este foarte folositoare prin multitudinea de informații disponibile, posibilităților de socializare online,
redactarea temelor și învățare, spațiul virtual ascunde și părți mai
întunecate pentru copii și tineri. Aceste riscuri însă pot fi evitate dacă
copiii beneficiază de informare despre pericolele online în familie, la
școală și în alte contexte sociale.
Deoarece prevenția este cea mai bună metodă de a fi în siguranță în
mediul online, am pregătit o serie de informații și recomandări ce pot fi
utile în protecția copiilor împotriva expunerii la conținut sau comportament nepotrivit sau dăunător în mediul online.

Ce este conținutul sau comportamentul dăunător?
Conținutul sau comportamentul dăunător se referă la orice conținut găsit
pe Internet sau acțiune realizată online ce provoacă o stare neplăcută sau
suferință unei persoane. Conținutul dăunător poate include o varietate de
tipuri de materiale, evaluarea putând fi subiectivă în funcție de privitor sau
putând varia în funcție de alte caracteristici precum vârsta privitorului, de pildă.
În rândurile de mai jos vă invităm să parcurgem împreună categoriile
de materiale dăunătoare sau ilegale ce pot fi raportate autorităților
pentru a le înțelege și a vedea măsurile ce se pot lua împotriva lor.
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Materiale care implică nuditate infantilă
Unii părinți consideră că este nostim să își filmeze copiii la piscină, la duș sau în
alte ipostaze care pot implica nuditate. Deși este firesc ca părinții să fie mândri
de copiii lor și să își dorească să împărtășească cu ceilalți clipele frumoase din
viața lor de familie, este important ca ei să înțeleagă că este dificil de controlat
unde vor ajunge respectivele materiale după ce au fost încărcate, de exemplu,
pe o pagina a unei rețele de socializare. Rezidă în responsabilitatea adultului
să se informeze și să conștientizeze pericolele care se ascund în spatele acestor
gesturi aparent nevinovate.
Nu de puține ori, astfel de materiale ajung să fie distribuite fără voia celor
care le-au produs pe platforme online ce sunt un paravan pentru paginile care
prezintă abuzuri asupra copiilor.
Odată încărcate în online, fotografiile sau clipurile video pot scăpa foarte
ușor de sub controlul celui care le-a încărcat iar acest lucru se întâmplă des.
O expresie devenită celebră ne spune că „internetul nu uită”. Fișiere vechi,
fotografii încărcate în conturile personale de Facebook sau Instagram pot
reapărea în locuri surprinzătoate de pe internet, în cu totul alte contexte decât
protagonistul acestora și-ar fi dorit să se afle vreodată. Ștergerea sau blocarea
lor se va dovedi uneori deosebit de dificilă deoarece website-ul pe care apar
fotografiile poate fi înregistrat într-o altă țară și prin urmare o altă jurisdicție
legislativă.
Odată apărute în locuri nepotrivite, imaginile pot declanșa o avalanșă de
consecințe directe asupra familiei și, mai târziu, asupra copilului. Vorbind de
online, efectele sunt întotdeauna pe termen lung - pot pleca de la disconfortul,
umilința, amenințarea sau șantajul familiei și pot ajunge până la hărțuire și
ademenire a copilului atunci când el va crește.
Așadar, prevenția și precauția sunt cele mai bune metode de protecție online
iar recomandarea specialiștilor este de a nu distribui nici public, nici prin
mesagerie privată imagini cu copilul care implică nuditate. Amintiți-vă că deși
este mic, copilul are dreptul la propria imagine și protecția acesteia.
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Materiale cu scene de violență
Internetul permite comunicarea și diseminarea globală extrem de rapidă a
informațiilor de orice fel. Pe lângă toate beneficiile pe care această funcționalitate le aduce în viața noastră, ea contribuie la diseminarea la fel de extinsă
a materialelor dăunătoare ce implică violență – ne referim aici la materiale ce
înfățișează sau simulează în mod realist atacuri, violuri, rănirea de ființe umane
sau animale, tortură, omoruri etc.
Deși astfel de materiale sunt constant eliminate de către marile rețele de
socializare, ele pot fi găsite online pe site-uri mai puțin cunoscute sau chiar în
ceea ce se numește „dark web”, o secțiune a internetului ce este anonimă și se
accesează doar cu o cheie specială.
Este firesc să ne punem întrebarea de ce ar accesa cineva această zonă. De
multe ori sunt persoane sau grupuri care trăiesc și acționează în afara legii
și sub protecția anonimatului pot face trafic de arme și planuri de atacuri
violente, teroriste însă este și o zonă extrem de atractivă pentru tineri curioși,
fascinați de ceea ce este tipic interzis și care se invită unii pe alții către acest tip
de explorare.
Expunerea la acest tip de conținut constituie o traumă pentru mulți dintre cei
care privesc și efectele se agravează cu cât expunerea are loc pe o perioadă
mai lungă de timp. Astfel, chiar dacă la început poate a intrat doar din curiozitate sau ca să fie inclus în discuțiile cu prietenii, adolescentul se poate desensibiliza asupra importanței și sacralității vieții sau chiar poate normaliza un astfel
de comportament încurajând manifestările violente și hărțuirile sexuale până a
trece dincolo de limita legii.
În același timp, dorim să întregim imaginea și să menționăm un aspect despre
care se vorbește mai puțin. Zona „dark web” a internetului constituie un spațiu
cu rol important în asigurarea respectării drepturilor omului la nivel global.
Acest spațiu rămâne printre puținele locuri în care oamenii pot publica resurse
sub protecția anonimatului într-o eră în care vocile critice la adresa diverselor
sisteme, practici sau persoane influente sunt cenzurate. Acest lucru este util
în mod special cei ce trăiesc în regimuri autoritare unde există amenințări la
libertatea de exprimare și a presei libere.
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Întrucât părerile cu privire la „dark web” sunt împărțite chiar și în lumea
specialiștilor și autorităților, cea mai bună soluție este informarea, educația
și prevenirea. Cu cât copiilor le vor fi explicate natura acestor fenomene și
impactul unor astfel de conținuturi, cu atât acestea vor deveni mai puțin taboo,
iar adolescenții își vor pierde din curiozitate.

Materiale care utilizează un limbaj vulgar (profanări, înjurături,
vulgarități, obscenități) sau care încurajează un comportament
vicios (descrierea și utilizarea țigărilor, alcoolului, drogurilor,
armelor, jocurilor de noroc)
La o simplă privire putem sesiza că toate exemplele oferite mai sus sunt
înfățișate frecvent și în programele TV, de multe ori la ore la care copiii pot fi
de față. Puțini adulți declară că respectă recomandările de vârstă și, de regulă,
le permit celor mici să vizioneze emisiunile și filmele pe care le văd și ei. Această
decizie aparent nevinovată și incluzivă poate avea consecințe neplăcute sau
chiar grave pe termen lung. Atunci când e mic, copilul este ca un burete, el
învață prin imitație de la cei din jur, în special de la membrii familiei.
Poate pentru noi ca adulți nu mai este o noutate ceea ce vedem și este posibil
să nu mai sesizăm sau să tolerăm cu ușurință scenele care prezintă un limbaj
vulgar sau un comportament nepotrivit. Observând atitudinea adulților și în
special a părinților, copilul învață dacă o anumită conduită este acceptabilă sau
nu și învață asta inclusiv din programele TV, din mediul online dar și din interacțiunile la care asistă. Deși asemenea conținuturi au devenit atât de frecvente
încât par să fie normalitatea, nu este cazul să desconsiderăm efectele pe care
le au asupra copiilor.
Atunci când asistă pentru prima dată la scene violente, comportamente despre
care li s-a spus ca nu sunt potrivite sau aud cuvinte vulgare, copiii simt frică,
rușine, dezgust sau indignare însă dacă acestea nu sunt cu adevărat observate,
ascultate și luate în serios de adulți, se obișnuiesc cu ele. Pe termen scurt,
ei ajung să manifeste disconfortul pe care îl simt prin agitație, agresivitate,
comportament violent sau sexualizat, dorința de a vedea și mai mult conținut
de acel fel sau dimpotrivă să aibă tendința de a se ascunde, retrage și de a
se închide în sine. Oricare ar fi strategia copilului de a face față la această
6

SPECIALIST ÎN PROTECȚIA COPILULUI

expunere, tot ce accesează construiește imaginea lui despre sine, despre ceilalți
și despre lume și viață.
Merită să priviți din această perspectivă: dacă ar fi să analizați la ce este expus
copilul, modelul primit tinde să fie unul care îl face să se simtă că trăiește într-o
lume sigură, este împuternicit și susținut, ceilalți sunt de încredere sau, la polul
opus, lumea este un loc periculos de care trebuie să se ferească sau în care
trebuie să lupte, el este neputincios iar ceilalți sunt mai degrabă persoane pe
care nu te poți baza.
De multe ori materiale total nepotrivite pentru cei mici, precum cele descrise
mai sus, sunt postate pe rețelele sociale și în acest fel ajung la foarte mulți
utilizatori. Pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor, rețelele sociale au
implementat un cod de conduită și un sistem de raportare a conținutului.
Cunoașterea acestor standarde impuse de rețelele sociale, selectarea cu
atenție a conținutului partajat, raportarea, dar și protecția copiilor prin
informare și programe de filtrare, pot contribui la evitarea materialelor precum
cele descrise mai sus.

Care sunt efectele conținutului
dăunător asupra copiilor?
Conținutul dăunător poate induce sentimente de frică, intimidare, oroare sau
teroare psihologică. În funcție de vârsta copilului, efectele expunerii la astfel de
materiale pot fi:

• Manifestarea unor comportamente expresive sau represive
nedorite care, de fapt, trădează disconfortul emoțional pe care
copilul sau adolescentul îl resimte;

• Imitarea comportamentelor nedorite observate sau căutate activ
în mediul online;

• Influențarea într-un mod negativ a percepției despre propria
persoană și capacitățile sale, gradul de încredere și de conectare
pe care îl poate simți față de celelalte persoane și impresia lui
generală despre lume și viață;
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• Escaladarea expunerii la o cantitate și diversitate tot mai mare de
conținut care înfățișează comportamente indezirabile și abuzuri;

• Încălcarea drepturilor sale sau ale celorlalți, cu sau fără intenție;
• Scăderea gradului de siguranță în mediul online devenind susceptibil
pentru a fi victimă sau agresor.
Expunerea la astfel de materiale poate constitui o traumă considerabilă ce,
pe termen lung, influențează calitatea imaginii și iubirii de sine a copilului,
apropierea de ceilalți, modul în care percepe genul opus și unele categorii de
persoane, capacitatea de a avea încredere și relațiile lui de natură familială,
sentimentală, colegială și profesională.

De ce este important să raportăm astfel de conținut?
Raportarea poate duce la eliminarea unor astfel de conținuturi dăunătoare
de pe Internet, contribuind la protecția copiilor. Totodată, raportarea are un
alt rol esențial – oferă specialiștilor posibilitatea de a evalua amploarea sau
gravitatea unui fenomen, susținând demersurile legislative menite să împiedice
răspândirea de astfel de materiale în mediul online.

Care sunt categoriile de conținut și
comportament dăunător considerate ilegale
conform legislației din România?
Pornografie adultă accesibilă minorilor
Conținutul pornografic abundă pe internet. De fapt, un procent foarte mare
din conținutul multimedia prezent în online este dedicat exclusiv adulților. Nu
este de mirare atunci cât de ușor pot veni copiii în contact cu imagini care sunt
total nepotrivite vârstei lor, de foarte multe ori fără să intenționeze acest lucru.
Legislația română, prin legea numărul 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, stabilește la articolul 7 că „persoanele care realizează site-uri
cu caracter pornografic sunt obligate să le paroleze iar accesul la acestea va fi permis
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numai după ce s-a plătit o taxă pe minut de utilizare, stabilită de realizatorul site-ului
și declarată la organele fiscale”. Prin urmare, în România este interzis conținutul
pornografic ce poate fi accesat de persoanele sub 18 ani.
Pornografia adultă poate prezenta anumite aspecte într-un mod foarte distorsionat de realitate, motiv pentru care înțelegerea și perspectiva copiilor asupra
a ceea ce reprezintă relații intime sau cele de iubire pot fi afectate. Recomandarea specialiștilor este de a proteja copiii împotriva acestui tip de materiale și
de a raporta paginile ce sunt accesibile fără parolare sau verificarea vârstei.
Paginile pot fi raportate prin intermediul adresei de email abuz@oradenet.ro
sau formularului regăsit pe pagina https://oradenet.ro/esc-abuz Atunci când
o pagina de internet este raportată, sesizarea este direcționată către Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației,
instituția abilitată, conform legii, să solicite furnizorilor de servicii pentru
internet blocarea accesului la site-ul în cauză.

Instigare la discriminare sau ură
International Network Against Cyber Hate descrie discursul instigator la ură
ca fiind „folosirea intenționată sau neintenționată, în spațiul public, a unor
afirmații discriminatoare sau defăimătoare sau instigarea intenționată la
ură și / sau violență și / sau segregare împotriva unei persoane sau grup de
persoane din cauza apartenenței reale sau percepute la un grup definit pe bază
de rasă, etnie, limbă, naționalitate, culoarea pielii, convingeri religioase sau
lipsa convingerilor religioase, gen, identitate de gen, sex, orientare sexuală,
convingeri politice, statut social, proprietăți deținute, naștere, vârstă, sănătate
mintală, dizabilitate sau boală.” Discursul instigator la ură este periculos
întrucât adesea el normalizează și duce la declanșarea de violențe împotriva
grupurilor vizate.
Discursul instigator la ură este incriminat de articolul 369 al Codului Penal,
care stipulează că „incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare
împotriva unei categorii de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendă”. Legislația conexă prevede și o serie de sancțiuni contravenționale, adică amenzi, pentru faptele care implică instigare la ură rasială sau
comportamente care urmăresc umilirea unor persoane și sunt motivate de
religia, genul, etnia sau orientarea sexuală a persoanei respective. Instituția
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care poate investiga și sancționa astfel de fapte este Consiliul Național pentru
Combaterea discriminării.
În cazul în care considerați că un copil a fost victima unei astfel de manifestări sau
cunoașteți o persoană care dorește să se adreseze Consiliului Național pentru
Combaterea Discriminării, puteți trimite un mesaj la adresa abuz@oradenet.ro.
În funcție de situația particulară semnalată putem oferi suport psihologic
specializat sau în funcție de nevoile identificate, consiliere pentru depunerea unei
plângeri către autoritățile competente, dacă situația o impune.

Grooming sau ademenire prin intermediul internetul
Grooming este un termen folosit pentru a descrie situația în care un adult
construiește o relație emoțională cu un copil în vederea câștigării încrederii
acestuia pentru ca mai apoi să-l poată abuza sexual. Grooming-ul poate avea
loc atât în viața reală, cât și în mediul online.
În legislația națională fapta este prevăzută în Codul Penal sub denumirea de
„racolarea minorilor în scopuri sexuale” la articolul 222. Mai precis „fapta persoanei
majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească,
în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în articolul 220 sau articolul 221,
inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere
la distanță, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă”.
Deoarece este prevăzută de Codul Penal, investigarea acestui fel de acte este
de competența Poliției și a Parchetelor de pe lângă judecătorii și tribunale.
Adolescenții și copiii pot lua contact cu persoane străine foarte ușor atunci
când folosesc internetul. Aceasta se întâmplă mai ales prin intermediul rețelelor
de socializare și jocurilor online cu mai mulți jucători. Adulții cu astfel de
înclinații vor folosi, de cel mai multe ori, conturi și identități false.
După stabilirea contactului inițial abuzatorii vor încerca să câștige încrederea
victimelor. Vă invităm să vă gândiți că aceștia sunt foarte abili și cunosc foarte
bine psihologia copiilor și adolescenților așa că tinerii devin ușor vulnerabili în
fața abordărilor acestor persoane.
Odată atins un nivel mai mare de încredere vor începe să solicite copilului poze
în ipostaze compromițătoare sau chiar vor încerca să stabilească o întâlnire.
Trebuie avut în vedere că astfel de persoane nu sunt întotdeauna străine de
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respectivul copil, acesta putând ajunge chiar să creadă că între el și abuzator
există o relație de prietenie sau iubire. Experiența demonstrează că de cele
mai multe ori aceștia profită de sentimentele de însingurare ale copilului care
nu are relații apropiate cu părinții sau cu prietenii și colegii. Cei care trăiesc
în medii vulnerabile, cei care sunt hărțuiți la școală sau au mai fost abuzați
înainte, cei care au standarde foarte ridicate din punct de vedere școlar însă nu
au prieteni și nu au cu cine discuta despre lumea lor interioară, sunt mult mai
predispuși să cadă victime.
De multe ori, este destul de dificil de identificat dacă un copil se confruntă cu
o astfel de problemă. Într-o asemenea situație abuzatorul va face tot posibilul
ca să se asigure că victima sa nu va vorbi despre ce i se întâmplă. Copilul poate
continua să păstreze secretul din frică față de abuzator sau chiar din teama că
nu va beneficia de înțelegere din partea părinților și va fi certat sau pedepsit.
Oricare ar fi situația pentru care se complace și se izolează ducând singur
această povară, stresul pentru el va fi din ce în ce mai mare.
Regăsiți mai jos o serie de comportamente care pot denota faptul că ceva este
în neregulă cu copilul:

• Observați o schimbare bruscă în comportamentul său – pare mai
distras ca și când trăiește ceva care îl apasă, nu are putere de
concentrare, este mai dezorganizat și pare mult mai abătut, apatic,
suspicios, retras, obosit. Aceste schimbări se observă și în postura
corpului.

• Este foarte secretos în legătură cu activitățile sale de pe internet nu vrea să vorbească cu dvs. despre persoanele pe care le cunoaște
online sau siteurile pe care le accesează frecvent. De asemenea ar
trebui să fiți atent și să discutați cu copilul dvs. dacă acesta schimbă
aplicația pe care o folosește imediat ce vă faceți apariția.

• Are în posesie smartphone-uri pentru care nu le-ați dat bani sau
dispozitive mult mai scumpe decât și-ar putea permite cu veniturile
despre care știți că le are.

• Are o atitudine sexualizată și exagerată - un alt semn pe care nu
ar trebui să-l ignorați ar fi folosirea de către copil de termeni sau
expresii sexuale pe care nu v-ați aștepta să le cunoască și nu le-ar
putea auzi în casă sau la școală, de la alți copii.
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Dacă suspectați că un copil a fost expus fenomenului de grooming trebuie să-i
oferiți tot suportul de care acesta are nevoie. Este foarte posibil ca acesta
să nu vrea să vorbească despre ce i se întâmplă deoarece îi este rușine sau
crede că va fi învinovățit și i se vor aduce reproșuri. De asemenea este posibil
ca din cauza vârstei, pur și simplu să nu realizeze că este victima unui abuz.
Copilul trebuie să înțeleagă că nu va fi învinovățit sub nicio formă pentru ce i
s-a întâmplat, iar părinții sau cei care îl au în grijă trebuie să-i ofere tot suport
emoțional de care are nevoie.
Este foarte important să nu treceți cu vederea o astfel de situație. Raportați
prin intermediul adresei de email abuz@oradenet.ro sau formularului regăsit
pe pagina https://oradenet.ro/esc-abuz orice astfel de suspiciune. Sesizarea va
fi gestionată de persoane autorizate și va fi transmisă către ofițerii de poliție
specializați în combaterea acestui fel de fapte, din cadrul Direcției de Combatere
a Criminalității Organizate a Inspectoratului General al Poliței Române.

Sextortion - șantajul sexual pe internet
Copiii ajunși la vârsta adolescenței simt nevoia de o mai mare independență
și libertate, aceștia se rup treptat de familie și își dedică mai mult timp
interacțiunii sociale cu ceilalți, fie ei prieteni sau colegi. La această vârstă ei
se confruntă cu mari transformări emoționale și de identitate și au nevoie să
fie înțeleși dincolo de comportamentul lor. Nevoia lor de a fi acceptați le va
influența major deciziile și comportamentul. La vârsta pubertății vor să experimenteze iar curiozitatea cu privire la sexualitate și comportamentele sexuale
este un pas natural în devenirea lor. Trebuie să ținem cont și de faptul că trăim
într-o lume în care suntem în contact la tot pasul cu astfel de comportamente,
chiar dacă nu ne mai dăm neapărat seama de acest lucru, iar datorită supraexpunerii la aceste conținuturi am ajuns să le considerăm ca fiind ceva normal.
Filmele, unele clipuri publicitare, temele de jocuri video sau clipurile muzicale
conțin comportamente și ipostaze sexualizate.
Nu este de mirare că datorită nevoii lor de a fi acceptați în grupuri sociale,
adolescenții sunt victime mult mai susceptibile pentru această formă de abuz.
Adolescenții se vor simți măguliți când, într-o conversație online aparent
inocentă, vor primi complimente pentru ca mai apoi discuția să capete o tentă
sexuală. Persoanele care urmăresc comiterea de asemenea fapte, vor căuta să
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câștige încrederea adolescentului pentru ca mai apoi să solicite imagini în care
acesta să apară în ipostaze compromițătoare. De aici este doar un pas până
abuzatorul trece la amenințarea cu publicarea materialelor primite. Situația
poate scăpa ușor de sub control, mai ales că adolescenții încearcă să ascundă
ceea ce li se întâmplă și din cauza rușinii vor evita implicarea unui adult.
Pentru ca lucrurile să nu degenereze, este foarte importantă comunicarea
deschisă cu copilul și asigurarea acestuia că se bucură de tot suportul, indiferent de situația delicată în care s-ar putea afla. Sprijinul specialiștilor poate fi
un real ajutor în a gestiona cât mai ușor situația. Ulterior, când pericolul fizic
va trece, va fi necesar să aflați ce a determinat o astfel de situație și să vedeți
ce a învățat copilul din această experiență care poate constitui o traumă.
Întrucât abuzatorul va căuta să fie mereu în contact cu victima sa, recomandările în situațiile de sextortion sunt:

• Blocați toate canalele de comunicare cu acesta și păstrați dovezile
interacțiunii copilului cu respectivul individ. Capturile sau înregistrarea ecranului sunt o bună modalitate de salvare a dovezilor.

• Dacă imaginea a fost deja încărcată online și apare pe o rețea
de socializare puteți contacta administratorul paginii și solicita
ștergerea materialului. Specificați că atât legislația națională,
cât și cea europeană incriminează astfel de acțiuni, iar în cazul în
care este refuzată ștergerea materialului, administratorul paginii
comite o infracțiune.

• În situația în care materialul în cauză a ajuns și a fost distribuit pe
internet de către o terță persoană, informați-l pe acesta ca imaginea
reprezintă un minor și ca urmare este ilegală. Solicitați dovada
ștergerii materialului. Păstrați dovada mesajului dvs si a răspunsului
primit în cazul în care acesta există. Este important, pentru că
persoana care pune la dispoziție imaginea ilegală nu va mai putea
susține că nu a avut cunoștință despre natura penală a faptei sale.

• Folosiți formularul de raportare https://oradenet.ro/esc-abuz
și descrieți cât mai amănunțit situația și contextul. Șantajul
și pornografia infantilă reprezintă infracțiune și noi vă putem
susține ca aceasta să fie investigată de Poliție în conformitate cu
legislația în vigoare.
13
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Din punct de vedere legislativ, acest fenomen implică mai multe fapte penale,
respectiv amenințarea, hărțuirea și șantajul. Dacă în materialele explicite apar
minori, se va adăuga și infracțiunea de pornografie infantilă.
Conform articolului 206 Cod Penal, amenințarea este „fapta de a amenința
o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate
împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere”.
Această infracțiune se pedepsește cu „închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege
pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării”. Trebuie avut în vedere că
acțiunea penală se poate pune în mișcare numai după înregistrarea plângerii
persoanei vătămate la organele de Poliție competente.
Fapta de hărțuire este prevăzută la articolul 208 din codul Penal și este
descrisă ca „fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un
interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri
frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere”. Însă hărțuirea
nu se poate petrece doar offline, de aceea alineatul 2 al articolului de lege
specifică și că „efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de
transmitere la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzează o temere unei
persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta
nu constituie o infracțiune mai gravă”. Și pentru această faptă este necesar ca
persoana vătămată să depună o plângere la organele de Poliție pentru a putea
fi efectuate cercetări și tragerea la răspundere a agresorului.
Cea de-a treia infracțiune care poate surveni din partea abuzatorilor online
este șantajul. Această faptă este definită în Codul Penal la articolul 207 ca fiind
„constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul
de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul” dar și
„amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare
pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia în scopul
de a obține un folos nepatrimonial, adică nu este vorba despre bani sau un alt bun
material, un obiect sau lucru anume”. În acest caz legea prevede pedeapsa cu
închisoarea de la 1 la 5 ani, însă dacă scopul este obținerea de bani sau alte
bunuri materiale, pedeapsa poate crește de la 2 la 7 ani, conform alineatului 3
al aceluiași articol de lege.
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Pornografia infantilă
Internetul abundă în conținut dedicat exclusiv adulților. Numeroase studii
arată ca aproximativ o treime din conținutul total disponibil în mediul virtual
reprezintă materiale pornografice și ceva mai mult de 50% din populația totală
accesează cel puțin o dată pe lună conținut adult. Cu siguranță aceste numere
sunt mult mai mari astăzi având în vedere că timpul petrecut online a crescut.
Pornografia infantilă însă nu se referă la materiale create pentru adulți de
către actori care au consimțit, ci se referă la abuzuri sexuale asupra copiilor ce
au fost înregistrate sau capturate în imagini. În urma unui astfel de abuz atât
fizicul, cât și psihicul copiilor suferă traume adesea irecuperabile, materialele
păstrând vie suferința celor care au căzut victimă abuzatorilor.
Dacă atunci când navigați pe internet ați fost direcționat către pagini care
prezintă nuditate infantilă sau abuzuri sexuale asupra copiilor, trebuie să
aveți în vedere că fără ajutorul dvs. va fi foarte dificil ca acel conținut să
fie șters. Puteți raporta acest conținut în mod anonim prin intermediul
adresei de email abuz@oradenet.ro sau formularului regăsit pe pagina
https://oradenet.ro/esc-abuz, iar sesizarea va fi trimisă către autoritățile
abilitate.

Este foarte important de precizat că materialele cu caracter
sexual în care apar minori sunt ilegale conform legislației
romane. Nu încurajăm sub nicio formă căutarea activă de astfel
de conținut!
Articolul 374 din legea 286/2009 (Codul Penal) aliniatul 1, prevede că „producerea, deținerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum și
punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc
cu închisoarea de la un an la 5 ani.” iar aliniatele 2 și 3 sunt foarte specifice „Dacă
faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârşite printr-un sistem informatic sau alt mijloc
de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Accesarea,
fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice
sau altor mijloace de comunicaţii electronice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni
la 3 ani sau cu amendă.”
15
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Recomandări pentru protecția copiilor împotriva
conținutului și comportamentului dăunător
Abordarea temei folosirii Internetului
și importanța siguranței online
Încă de la începutul navigării online este important pentru părinți să creeze
contextul prin care copilul să fie încântat de a naviga împreună, în familie, în
spații sigure, dedicate copiilor. Este important ca copilului să-i fie prezentate
mai multe posibilități pe care le are online pentru divertisment și învățare și
sa-i fie explicat că Internetul este un spațiu public la care au acces oameni din
întreaga lume. Unii ne pot inspira să creăm lucruri extraordinare și învățăm
de la ei iar alții pot avea scopuri mai puțin bune. Încurajați copiii să ceară
sprijinul când observă ceva care le creează o stare neplăcută sau cineva le cere
informații despre sine, familie sau școala. Pe măsură ce copilul crește și devine
adolescent, implicarea adulților poate fi redusă, însă este important ca aceștia
să rămână alături de copii pentru suport. Cu cât se discută mai timpuriu cu
copilul despre datele personale, conținutul dăunător sau neplăceri legate de
conversații cu alte persoane, cu atât copilul va putea percepe adulții din viața
sa ca sprijin și aliați pentru a trece împreună prin orice situație pe care o
experimentează online și astfel va putea să se bucure din plin de oportunitățile
mediului digital.

Discuții cu copilul, adaptate la nivelul lui de
dezvoltare și înțelegere, despre subiecte sensibile
Dacă copilul a fost expus sau a căutat activ pornografie pe internet, puteți face
câteva lucruri ca el să înțeleagă cu ce a venit în contact și care sunt riscurile. În
cazul în care a accesat astfel de conținut din greșeală învățați-l cum să închidă
fereastra și arătați-vă deschis să discutați deschis despre ce a simțit și ce efect
au asupra acestor imagini asupra lui. Cu acordul său, puteți folosi capacitățile
de control parental ale programului antivirus pentru a bloca conținutul nepotrivit. Unele motoare de căutare au in propriul magazin de aplicații, extensii
dedicate gratuite, pentru blocarea conținutului pornografic.
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Astfel de ocazii pot fi folosite ca oportunități de învățare și de deschidere a
discuțiilor despre relații sănătoase, respectul pentru corp, despre protecție și
așteptarea momentului și persoanei potrivite. Dacă părinții nu se simt confortabil cu abordarea acestor subiecte cu copilul, pot fi implicați alți membri ai
familiei sau specialiști. Dacă o persoană de încredere nu va putea să răspundă
oportun curiozității și interesului copilului pentru intimitate și sexualitate, riscul
este ca acesta să se informeze exclusiv online sau de la prieteni și astfel să
deprindă o imagine denaturată asupra acestor aspecte.

Discuții cu copilul despre comunicarea cu persoane
de care s-au apropiat prin intermediul internetului
Este important pentru copii să fie conștienți că pe lângă beneficiile pe care le
au jucându-se și comunicând online, există și o serie de riscuri la care se pot
expune. Comunicarea cu persoane necunoscute poate fi o capcană în care pot
cădea dacă nu sesizează semnalele că ceva depășește limitele lui de confidențialitate, de disponibilitate sau ajung să degenereze în solicitări nepotrivite.
Ca de obicei, cheia este o comunicare cât mai timpurie și o relație solidă de
încredere între copilul și părinți sau cei care îl au în grijă. În acest fel, el se va
simți liber să împărtășească atât experiențele plăcute, cât și cele neplăcute.
Desigur, nu merită neglijat nici aspectul că este firesc ca adolescenții să nu
prea dorească să discute despre relațiile lor de pe internet. În plus, la această
vârstă au nevoie din ce în ce mai mare de aprobarea celor de vârsta lor, au o
dorință firească de explorare, de noutate și de manifestare creativă. Din punct
de vedere emoțional este o perioadă destul de fragilă și dinamică astfel că au
nevoie de mare înțelegere și bunăvoință autentică din partea adulților pentru a
se putea deschide și a comunica cu onestitate.

Securizarea dispozitivelor și folosirea
de programe antivirus
Indiferent de dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, este important
ca acestea să fie securizate prin programe antivirus. Acestea oferă o protecție
sporită și combat eficient mai multe tipuri de amenințări informatice. Majoritatea programelor antivirus au versiuni gratuite. Un antivirus poate fi instalat
foarte ușor, iar în cazul telefoanelor mobile, indiferent de sistemul de operare,
18
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acestea pot fi găsite ușor în magazinul de aplicații.

Folosirea aplicațiilor de control parental
Anumite aplicații antivirus au disponibilă și o componentă de control parental.
În funcție de programul utilizat, această funcție dă posibilitatea părinților de
a bloca accesul la anumite websituri sau conținuturi. Mai mult, poate fi impus
un anumit interval orar iar părinți pot fi informați care sunt aplicațiile pe care
copilul le instalează pe telefonul inteligent, precum și activitatea sa pe rețelele
sociale. În cazul în care contul prin care se utilizează smartphone-ul are asociat
și un card bancar, pot fi urmărite sau limitate sumele de bani cheltuite pentru
achizițiile din jocurile instalate. Deși aceste instrumente sunt eficiente pentru cei
mai mici dintre utilizatori, recomandarea noastră este ca acestea să fie mereu
însoțite de o comunicare cât mai deschisă pe această temă și de construirea
unei relații de încredere cu copilul, mai degrabă decât una bazată pe control.

În încheiere...
Copilul sau adolescentul va pune în practică mai mult sau mai puțin din sfaturile
pe care le primește, însă cu siguranță va copia comportamente. De aceea, este
important ca nu doar acesta să fie educat, ci și părinții și celelalte persoane
de încredere din jurul său să fie informate cu privire la siguranța online. Prin
puterea exemplului putem să ajutăm copiii să-și dezvolte obiceiuri sănătoase.
Cele mai valoroase și stabile forme de prevenție a pericolelor sunt informarea
corectă și relaționarea autentică și deschisă cu copilul. Încurajăm specialiștii
din domeniul protecției copilului, părinții și cadrele didactice să se informeze cu
privire la oportunitățile și periocolele mediului online și apoi să deschidă discuții
adaptate nivelului de dezvoltare, înțelegere și de interes ale copilului în raport
cu folosirea tehnologiei, cu conținutul online. Întrucât unele situații sunt dificil
de parcurs chiar și pentru specialiști sau părinți, pentru orice ține de siguranța
online, consilierii noștri pot fi alături de dvs!
Vă așteptăm pe platforma www.oradenet.ro

19

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 International, 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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