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Cuvânt înainte
Ultimele trei decenii au adus o dezvoltare uriașă a tehnologiei informației și comunicațiilor, iar apariția internetului a făcut posibilă crearea unor rețele globale complexe de
comunicare și colaborare. Aceste noi tehnologii au transformat felul în care învățăm,
comunicăm și lucrăm – au transformat fundamental modul în care trăim. Această evoluție a generat oportunități și beneficii diverse din punct de vedere economic și social,
dar și apariția unor noi provocări.
Una dintre aceste provocări este faptul că, deși internetul nu a fost gândit avându-i pe
copii în minte, o mare parte din utilizatorii acestui mediu sunt chiar aceștia. Copiii au
nevoi și vulnerabilități specifice care trebuie să fie recunoscute. Plecând de la această
realitate, Salvați Copiii derulează încă din anul 2008 unicul program integrat de siguranță online dedicat copiilor – Ora de Net – cofinanțat de Comisia Europeană.
Programul ce se desfășoară în peste 30 de țări la nivel european reprezintă principalul
pilon al demersului general de instruire a copilului în utilizarea tehnologiilor moderne
de informare și comunicare online, cu accent pe conștientizarea și prevenirea pericolelor de pe internet.
Utilizarea Internetului de către copii și tineri, într-o manieră creativă, utilă și sigură
reprezintă o preocupare permanentă a Organizației Salvați Copiii. Date fiind oportunitățile pe care internetul le oferă în accesarea cunoștințelor, comunicare și participare,
beneficiile pe care accesarea lui le poate avea în dezvoltarea abilităților necesare secolului XXI, dar și sfera extinsă de riscuri și pericole la care copiii pot fi expuși, considerăm esențial ca deciziile pe care le luăm pentru tânăra generație să fie bazate pe nevoi
reale și date actuale.
În acest sens, Salvați Copiii a lansat, începând cu anul 2010, cercetări periodice care
au dezvăluit tendințele și activitățile asupra cărora părinții, specialiștii și autoritățile
ar trebui să se aplece pentru a preveni și minimiza situațiile de risc întâlnite de copii pe
internet, în același timp oferindu-le spațiu pentru ca aceștia să se dezvolte.
Datorită evoluției sale rapide și a numărului de utilizatori ce a crescut constant, atât la
nivel internațional, cât și în România, folosirea internetului și a noilor tehnologii reprezintă un domeniu cu o dinamică deosebită. În ceea ce îi privește pe copii, accesul lor la
internet și la dispozitive mobile se face de la vârste din ce în ce mai mici. Acest aspect,
asociat cu diversificarea aplicațiilor ai căror indicatori de succes sunt atenția și timpul
petrecut online de utilizatori, creează o nevoie stringentă de date sociale actuale cu
privire la acest subiect.
Datele ultimului studiu derulat de Organizația Salvați Copiii cu privire la utilizarea internetului de căte copii, relevă următoarele:
• Timpul petrecut pe Internet: 40% dintre copii spun că se întâmplă foarte
des sau destul de des să navigheze fără un scop anume, 31% că au petrecut mai puțin timp cu familia sau făcând lucruri pentru școală ca să
navigheze pe Internet și 28% că au încercat fără succes să petreacă mai
puțin timp online. Aproape 13% dintre copii afirmă că s-a întâmplat cu o
frecvență ridicată să nu mănânce sau să nu doarmă pentru a fi online și
23% că nu s-au simțit în largul lor când nu au putut sta pe Internet.
• Interacțiunile pe Internet: 54% dintre copii spun că s-a întâmplat ca cineva
să îi deranjeze sau să îi supere în timp ce vorbeau pe Internet, procentul fiind semnificativ mai ridicat în rândul fetelor și elevilor de liceu, 25% dintre
copii menționează că au fost deranjați sau supărați de persoane cunoscute pe Internet iar 44,3% din copiii deranjați pe Internet spun că au fost
foarte supărați sau destul de supărați în urma incidentului, fetele afirmând
într-o măsură semnificativ mai ridicată că au fost mai deranjate.
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• Pericole pe Internet: 43% dintre copii afirmă că postează online informații
personale precum fotografii, adresa la care locuiesc, locurile unde merg,
61% dintre respondenți spun că s-au simțit inconfortabil ca urmare a ceva
văzut pe Internet, semnificativ mai multe fete și elevi de liceu. Principalele
tipuri de informații despre care copiii spun că i-au făcut să se simtă inconfortabil sunt conținutul violent, cel care incită la violență sau cel sexual
explicit. Reclamele online sunt considerate deranjante de jumătate dintre
copii. Chiar dacă se declară deranjați de anumite informații întâlnite online, sub 2 din 10 copii au o reacție, fie de a vorbi cu cineva sau a găsi o
soluție pentru rezolvarea situației. 43% dintre respondenți afirmă că au
văzut sau primit mesaje cu conținut sexual în mediul virtual.
Toate aceste statistici trebuie avute în vedere atunci când copiii și adolescenții, nativi digitali, se află într-o situație dificilă și solicită sprijin sau consiliere. Activitatea lor pe internet
trebuie privită în acest context și corelată cu problemele pentru care ei solicită ajutor.

1. Despre ce este vorba în acest ghid?
A lucra cu copiii poate fi una dintre cele mai mari satisfacții pentru un profesionist, dar
presupune, în același timp, o responsabilitate enormă, grijă, atenție și nu de puține ori,
dificultăți și provocări. Când adăugăm la toate acestea și teme sensibile, cum sunt cele
ce țin de sănătatea mintală, devine tot mai evident faptul că este nevoie de o înțelegere
complexă a contextului în care copiii cresc și se dezvoltă, precum și de abordări interdisciplinare.
În paginile ce urmează veți regăsi o serie de date și informații care pot părea surprinzătoare, dar cu siguranță sunt în acord cu epoca digitală în care trăim. Într-o societate
în care tehnologia evoluează zilnic și copiii au acces de la vârste din ce în ce mai mici
la dispozitive digitale, este necesar să ne adaptăm noilor provocări în ceea ce privește
dezvoltarea abilităților cognitive și socio-emoționale ale copiilor. Ghidul de față își
dorește să aducă mai multe informații cu privire la identitatea online, rețelele sociale și
modul în care specialiștii în domeniul sănătății mintale pot susține și educa tinerii care
iau contact aproape permanent cu mediul online.
Acest material nu urmărește să ofere o rețetă pentru felul în care specialiștii ar trebui
să abordeze în consiliere sau terapie diferitele teme legate de problemele ce apar ca
urmare a utilizării internetului și tehnologiilor digitale de către copii, ci să prezinte felul
în care mediul virtual a schimbat modul în care copiii se percep atât pe ei înșiși, cât și
pe cei din jur și cum noua realitate contribuie la conturarea identității și a problemelor
care pot decurge de aici.
Așadar, profesioniștii în domeniul sănătății mintale vor putea, în urma consultării acestui ghid, să înțeleagă importanța identității în mediul online și pe rețelele sociale, să fie
la curent cu tendințele actuale din mediul online sau să folosească informațiile, teoriile
dar și studiile de caz în procesul terapeutic, ședințele de consiliere sau pentru facilitarea comunicării între ei și nativii digitali. În finalul ghidului se regăsesc sfaturi, sugestii
și recomandări care să susțină folosirea creativă, utilă și sigura a internetului de către
toți utilizatorii săi.

2. Cui se adresează acest ghid?
Acest ghid se adresează psihologilor, psihoterapeuților, consilierilor, psihiatrilor și tuturor persoanelor care activează în domeniul sănătății mintale și își doresc să folosească
informații noi despre digitalizarea identității în cunoașterea mai bună a persoanelor
care le cer ajutorul sau își doresc dezvoltarea individuală.
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Totodată, el poate fi un instrument util pentru cadre didactice sau pentru părinți, întrucât prezintă, într-o manieră ușor de înțeles, informații care le pot fi utile în sprijinirea
copiilor zi de zi, înțelegând mai bine presiunea la care aceștia pot fi expuși în mediul
online și modurile prin care le pot veni în ajutor.

3. Conceptul de identitate
Definirea conceptului de identitate nu este una tocmai simplă, existând în literatura
de specialitate mai multe moduri în care noțiunea a fost descrisă, definițiile variind în
funcție de contextul geo-politic în care identitatea a fost menționată și de categoria
persoanelor care au definit-o. În viziunea lui Goffman, identitatea personală reprezintă
unicitatea ființei sau apartenența individuală la social. Aceasta este cea care ne face
speciali, ne deosebește unii de alții și conține informații diverse ce pot fi considerate
biografia noastră,
O altă definiție a identității afirmă că acesta constă în clarificarea a cine este cineva,
atât ca persoană socială, cât și ca persoană individuală. Totuși, ea nu poate fi limitată
la un ansamblu de caracteristici care pot defini un individ pentru totdeauna, pentru că,
asemeni indivizilor, identitatea evoluează și se transformă. Ea se modelează progresiv,
se reorganizează și se modifică fără încetare pe tot parcursul vieții, potrivit evenimentelor sau perturbațiilor din viața socială.
Identitatea poate fi interpretată sub mai multe forme și poate fi de mai multe feluri: individuală, socială, culturală și, nu în ultimul rând, digitală. Pe parcursul acestui material ne vom
concentra pe identitatea digitală și pe modul în care ea ne impactează încă de la vârsta
copilăriei și adolescenței. În rândul copiilor și a tinerilor, identitatea este un concept foarte
important deoarece ea stă la baza formării viitorilor adulți. Pe parcursul acestei perioade,
încep să apară întrebări de genul ,,Cine sunt eu?”, ,,Ce îmi place să fac?”, ,,Care sunt valorile mele?” - menite să releve aspecte legate de norme sociale și personale.

4. Ce este identitatea digitală?
Conceptul de identitate digitală ar putea părea complex, dar este destul de ușor de
înțeles. Identitatea digitală este în esență orice dată cu caracter personal existentă
online care poate conduce către persoană reală căreia îi este atribuită. De exemplu, fotografiile pe care le-ați încărcat pe rețelele de socializare, postările pe care le-ați creat
sau la care ați comentat, contul bancar online, istoricul motorului de căutare sau chiar
contul dintr-un joc online, sunt toate mărci ale identității digitale.
Identitatea, la nivel conceptual, a fost definită științific ca o unitate dinamică, ce se
poate multiplica în numeroase sensuri ale sinelui, atribuite de către individ (Bargh,
McKenna, & Fitzsimons, 2002, p. 34). Pornind de la această definiție, identitatea online
este dinamică, poate fi multiplicată în funcție de platforma online pe care este creată,
de necesitatea personală de exprimare, dar și de dorința proprie de a avea mai multe
identități online diferite. Pe scurt, aceasta reprezintă totalitatea informațiilor personale
reale sau false, publice sau private pe care un om alege să le introducă în interfețele
digitale. Aceasta este diferită de identitatea offline, însă ambele sunt cât se poate de
reale. Identitatea online nu trebuie să fie în conformitate cu cea offline și de multe ori
aceasta este alcătuită din elemente menite să creeze o imagine mai bună despre persoana care o generează.
Atunci când copiii își exprimă perspectivele și identitățile în mediul digital, ei pot atrage
critică, ostilitate, amenințări sau pedepse. Autoritățile și societatea civilă trebuie să
protejeze copiii împotriva agresiunii și amenințărilor cibernetice, cenzurii, încălcării securității datelor și supravegherii digitale.
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Întrucât creierul adolescenților nu este complet dezvoltat, pentru ei este adesea dificil
să înțeleagă faptul că mediul online și viața reală sunt diferite și că una o poate impacta
pe cealaltă, sau că o acțiune derulată online poate avea efecte serioase în viața reală.
Nu de puține ori se întâmplă ca adolescenții sau copiii să facă sau să spună lucruri pe
internet pe care în mod normal nu le-ar spune sau nu le-ar face, tocmai pentru că ceea
ce se întâmplă pe internet nu li se pare real.
Tehnologia poate face și mai dificilă formarea unei identități. În mediul online există mai
multe versiuni ale „sinelui” decât în viața reală, ceea ce le oferă copiilor, care oricum
sunt la vârsta la care încearcă să-și dea seama cine sunt, și mai multe opțiuni, creând și
mai multă confuzie. Majoritatea copiilor au un profil pe Facebook, pe Instagram, pe Tik
Tok sau chiar cel care se conturează din profilele create în diferite jocuri online. Fiecare
dintre acestea funcționează simultan și în paralel, ele trebuie armonizate și sincronizate,
iar acest lucru nu este unul tocmai confortabil pentru majoritatea utilizatorilor.
În efortul lor de a se individualiza pe web, adolescenții folosesc conturi diferite în moduri diferite. Audiența de pe Facebook diferă față de cea de pe Tik Tok. Și modul de
exprimare este altul: dacă pe Facebook întâlnim texte și fotografii, iar imaginea este
preponderent statică, pe Tik Tok totul este animat, în mișcare, te menține captivat
prin video și sunet. Identitățile online se construiesc și în funcție de interacțiunea dintre
utilizatori și prietenii lor virtuali, precum și de rețeaua utilizată. Feedback-ul pozitiv
primit la postarea anumitor fotografii, clipuri video sau chiar comentarii îi determină pe
adolescenți să continue în aceeași notă, aprecierea faptului că fac parte dintr-un anumit
grup online sau participă la o anumită activitate îi încurajează să facă lucrurile respective în continuare și să se reconfigureze din punct de vedere al identității pentru a-și contura o imagine dezirabilă. De aceea, în analiza identității digitale a fiecărei persoane
trebuie să se țină cont de felul în care aceasta se prezintă și interacționează în diferitele
contexte online.
Un alt aspect important, de care specialiștii trebuie să țină cont, este acela că îndemnul
natural de a solicita aprobarea online poate crea, pe de o parte, dependență de internet, de aprecierea și validarea primită din partea celorlalți sau, pe de altă parte, frustrare, nesiguranță și tristețe dacă nu primesc din partea celorlalți utilizatori aprecierea
pe care o așteaptă.
În contextul pandemic, subiectul identității în mediul online a devenit unul de foarte
mare interes, datorită faptului că ariile principale de activitate au fost digitalizate într-o
foarte mare măsură. Sistemul medical, educațional, artistic, social ș.a. au trecut de la
offline și implicit socializarea s-a realizat prin intermediul interfețelor și a aplicațiilor
digitale Însă, fără a avea o identitate în mediul online, nimic din cele menționate mai sus
nu ar fi fost posibil.
Dincolo de practicabilitatea identității în mediul online și de facilitarea interacțiunilor,
linia de consiliere Ora de Net a înregistrat un număr considerabil de sesizări din partea
tinerilor, care au determinat nevoia unui ghid pentru profesioniștii care abordează problematica nativilor digitali.
Atât aceste solicitări de consiliere, cât și tendința predominantă observată în majoritatea studiilor despre identitatea online, funcționalitatea rețelelor sociale și influențele
psihologice, indică faptul că mediul online este în prezent modalitatea principală pe care
copiii și tinerii o aleg pentru descărcarea anumitor emoții negative și găsirea susținerii
psihice de care au nevoie.
Astfel, importanța înțelegerii identității online, dar și a modalităților în care profesioniștii pot susține tinerii spre dezvoltarea lor echilibrată în cele două medii: online și
offline, se justifică tocmai prin linia fină între avantajele existenței digitale și posibilele
probleme pe care le putem întâlni.
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5. Care este legătura dintre identitatea din
mediul fizic și cea din mediul digital?
Identitatea din mediul fizic și identitatea din mediul digital sunt două concepte cât se
poate de reale, care se întrepătrund în permanență. Legătura dintre cele două constă
în impactul pe care îl are existența în offline și online. Putem așadar să fim creativi, să
ne jucăm, să socializăm și să învățăm folosind ambele medii și identitățile aferente.
La nivel psiho-emoțional, lezarea uneia dintre ele poate avea efecte de lungă durată
precum reducerea stimei de sine și a încrederii în ceilalți, izolarea față de grupul social,
sentimentul de frică și furie. De aceea, este bine să înțelegem că, la fel cum nu oferim
acte sau date personale străinilor, este bine să ne protejăm și identitatea digitală.
Orice utilizator de internet trebuie să aibă în vedere că:
• informațiile postate online ar putea fi văzute de oricine
și ar putea deveni imposibil de șters de pe internet (dacă
un alt utilizator a făcut o captură de ecran)
• informațiile (multimedia în special) postate ori trimise
ar putea fi editate și folosite în scopuri nedorite

6. Cum construim o identitate digitală fiabilă și sigură?
Atât identitatea digitală, cât și rețelele sociale sunt două concepte ce se întrepătrund,
dependente de interacțiunea continuă și de relația simbiotică pe care se bazează.
Rețelele sociale au cunoscut o dezvoltare direct proporțională cu creșterea utilizatorilor internetului. Definițiile și teoriile s-au modificat urmând cursul natural al schimbărilor digitale. Spre exemplu, studiile recente indică faptul că persoanele care foloseau
internetul în trecut, însă aleg să nu îl mai folosească în prezent, declară de două ori mai
multe emoții negative precum sentimente de singurătate și tristețe, față de persoanele
ce folosesc internetul (Dutton, Helsper, and Gerber, 2009).
Una dintre definițiile actuale ale rețelelor sociale, care și-a păstrat valabilitatea de-a
lungul timpului, este aceea de grup digital, social și ideologic ce există doar prin intermediul rețelei de internet, ce permite participanților să împărtășească idei, să intre în
contact cu alți oameni, să creeze și să distribuie conținut după bunul lor plac. (Kaplan
and Haenlein 2010, 61).
În această simbioză, identitatea online este creată mulțumită internetului, iar internetul
conține o multitudine de identități și amprente digitale. Acest sistem de inter-relaționare prezintă la fel ca orice sistem, atât avantaje cât și dezavantaje, pentru oricine alege
să îl folosească. Contextul global al pandemiei de coronavirus a determinat creșterea
utilizatorilor și a timpului petrecut în fața ecranelor, ceea ce implicit a crescut și vizibilitatea asupra tuturor factorilor pozitivi și negativi la care suntem expuși.
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Pentru a ne asigura că identitatea digitală este una cât mai sigură și că informațiile
noastre personale nu sunt împărtășite cu utilizatori la care nu ne-am dori ca ele să ajugă, trebuie avute în vedere o serie de măsuri pe care fiecare dintre noi, copil sau adult,
ar trebui să le ia:
• Instalarea unei program antivirus și actualizarea sa periodică
• Explorarea setărilor de securitate ale aplicațiilor folosite, rețelelor sociale
sau chiar a dispozitivului de pe care vă conectați, astfel încât să le utilizați
corespunzător
• Folosirea unor parole puternice, schimbarea lor periodică și neutilizarea
aceleiași parole pentru mai multe conturi simultan
• Folosirea autentificării în doi pași, ori de câte ori este posibil
• Evitarea conectării la computerele publice sau utilizarea telefoanelor prietenilor pentru a vă conecta la conturile dvs. de socializare
• Folosirea cu precauție a conexiunilor publice de tip WI-FI atunci când
accesați conturile dvs. de socializare. Dacă este posibil, utilizați un VPN
• Evitarea accesării link-urilor primite pe rețele de socializare, chiar și cele
trimise de prieteni
• Asigurarea dispozitivelor cu protecție prin parolă, pentru cazul în care
acestea sunt furate sau pierdute
• Păstrarea informațiilor private sau accesibile doar familiei și prietenilor
apropiați
• Neacceptarea în lista de perieteni a persoanelor pe care nu le-ați cunoscut în prealabil în contexte offline

7. Care sunt avantaje și riscurile la ce pot
fi expuși copiii și adolescenții, referitor la
afișarea identității în mediul online?
AVANTAJE
În primul rând, avantajele evidente în perioada pandemiei au fost reprezentate de suplinirea digitală a principalelor necesități umane educaționale, creative și sociale.
• Din punct de vedere educațional, școlile, liceele și alte instituții și-au închis
porțile fizice, dar au deschis calea educațională prin intermediul platformelor specializate, permițând o continuitate necesară a transmiterii
informațiilor esențiale către elevi. Astfel, atât profesorii au putut să își
continue buna desfășurare a serviciului și prestarea rolului de învățător,
cât și persoanele care erau în sistemul de învățământ să primească și să
consolideze informațiile existente, fiecare având o identitate online conformă cu rolul său. Profesorul deține deci conturi online în care identitatea sa permite autoritatea administrativă, chei online de acces la platforme educaționale, posibilitatea distribuirii materialelor la clasă și notarea
în catalogul online, iar elevul deține acces la materialele educaționale, la
notițele digitale și la prezențele și notele din catalogul digital.
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•

Creativ, numeroși oameni au reușit atât să își exprime creativitatea digital, deși granițele geografice erau închise, iar majoritatea oamenilor
aveau responsabilitatea de a sta în propriile case. Expozițiile de artă, concertele și manifestările artistice au reușit să prindă o nouă formă, depășind aspectul major considerat inițial obstacol și anume, lipsa contactului
uman. Identitatea digitală a ținut locul celei offline, iar în locul uralelor și
a felicitărilor vocale, artiștii s-au bucurat de like-uri, comentarii și cadouri
digitale. Avantajul principal în acest caz a fost reprezentat de faptul că a
crescut considerabil posibilitatea de exprimare, iar, pentru persoanelor cu
stima de sine scăzută sau introvertite, identitatea online a oferit protecție,
a mărit încrederea în forțele proprii și curajul de a avea o voce puternică
în cadrul digital.

• Însă, fără dar și poate, cele mai mari beneficii s-au observat pe plan social. Pe acest plan unde contactul uman fizic, sau mai bine spus, absența
lui, poate duce la dezechilibre psiho-emoționale severe, rețelele sociale
și identitatea noastră digitală au facilitat contactul virtual între membrii
familiei, prieteni, colegi.
Fiecare rețea socială oferă prin natura specificațiilor tehnice un set de posibilități unice
de conectare virtuală, între membrii care aderă la aceasta. De cele mai multe ori, oamenii folosesc platforma care oferă modalități de suplinire a nevoii bazale sociale, iar
identitatea lor este creată urmând atât un set de cerințe prestabilite de creatorul fiecărei rețele, cât și având posibilitatea de a adăuga informații personale dorite.
De exemplu, deși Tiktok este una dintre cele mai folosite rețele de către tinerii din
toată lumea, aceasta poate fi folosită doar pentru consumarea, crearea, aprecierea și
comentarea conținutului video. Astfel, nu ne putem aștepta ca un număr mare de tineri
să folosească această rețea ca pe Reddit sau TPU, locurile digitale unde tinerii pot să
își descarce emoțiile negative, să primească sfaturi și să citească despre experiențele de
viață ale altor utilizatori.
RISCURI
În ciuda numeroaselor avantaje prezentate, identitatea digitală și simbioza sa cu mediul
online implică existența unor riscuri de care, din păcate, nimeni nu este scutit sau ferit.
Responsabilitatea specialiștilor este aceea de a cunoaște riscurile la care persoanele
active în mediul online sunt expuse, de a informa persoanele care se află într-o categorie cu potențial vulnerabil în mediul online și de a face recomandări (inclusiv tehnice,
pentru asigurarea protecției suplimentare a identității online). Toate acestea au scopul
de a proteja, de a reduce distresul psihologic dacă persoana a fost victima unei acțiuni
negative în mediul online, și de a înlătura prin îndrumarea persoanei potențialele pericole la care se expune.
1. Furtul de identitate online (Online identity theft) este o activitate realizată
cu scopul de folosire a datelor personale private precum CNP-ul, datele
cardului, datele medicale, pentru obținerea anumitor beneficii materiale
sau personale. Furtul identității online se poate realiza foarte simplu, uneori fiind de ajuns ca victima să acceseze site-urile nesigure, să descarce
materiale de pe internet sau să folosească parole scurte, ca elemente precare în păstrarea siguranței identității online.
Acesta are efecte psiho-emoționale puternice, precum sentimente de neputință, furie, trădare și în unele cazuri, rușinea faptului că sunt victimele
acestui act. Furtul de identitate online poate avea implicații de lungă durată precum pierderea încrederii, creșterea suspiciunii față de posibilele
pericole online și chiar frici accentuate legate de posibila pierdere subită a
lucrurilor de valoare.
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2. Umilirea în mediul online (Online shaming) nu este ceva nou. Acesta se
realizează pe rețelele sociale încă de la apariția lor și presupune existența
unei victime și a unui agresor, scopul fiind denigrarea sau umilirea victimei
cu informații adevărate sau false. Victima și agresorul pot să fie apropiați,
prieteni virtuali sau, dimpotrivă, străini și de cele mai multe ori, victima
ajunge să fie agresată de un număr mare de oameni. De aceea, fenomenul
continuă să uimească prin complexitatea lui și prin modul în care reușește
uneori sa se propage global, într-un timp extrem de scurt, datorita modului rapid de transmitere a informației. Pentru victime, acest lucru are
un puternic impact psihologic, deoarece primesc numeroase mesaje sau
comentarii negative de la oameni necunoscuți. Printre efectele pe care le
întâlnim în cazul persoanelor ce au trecut printr-o umilire în mediul online
vorbim despre următoarele sentimente: rușine apăsătoare, neputință,
singurătate, frică și anxietate. Când discutăm despre persoana sau persoanele ce realizează actul de online shaming, studiile arată faptul că de
cele mai multe ori, aceștia nu percep victima ca pe o persoană reală, cu
o identitate offline și online și că, de cele mai multe ori, își doresc atât de
mult apartenența la un grup încât recurg inclusiv la acte de shaming, pentru a urma tendința observată la persoanele cu aceleași interese.
3. Șantajul sexual online (Sextortion) este un abuz de putere, realizat de
către o persoană sau un grup ce are acces la materiale cu victima în ipostaze sexuale sau de nuditate. De cele mai multe ori, imaginile sau videoclipurile sunt trimise chiar de către victimă unei persoane de pe internet ce
deține o identitate online falsă. Scopul agresorilor este acela de a obține
mai multe materiale cu un conținut sexual sau beneficii materiale. Pentru
a face acest lucru, victima este amenințată cu publicarea conținutului
sexual, trimiterea către școală, muncă sau către membrii familiei. Astfel,
victima trece de la o relație de încredere în agresor, la una de frică și teroare față de el. Pe lângă anxietate, rușine, scăderea stimei de sine și a
încrederii în alți oameni un număr foarte mare de victime ale fenomenului
sextortion au ales să recurgă la gesturi extreme, unele dintre ele punându-le în pericol viața în detrimentul unui parcurs psihologic terapeutic.
Cele trei forme de abuz online și modul în care acestea au implicații profunde în viața
oamenilor indică necesitatea intervențiilor psihologice orientate și către asigurarea
unei identități online echilibrate. Din păcate, categoriile vulnerabile (tinerii, copiii, minoritățile, persoanele cu credințe religioase diferite față de o anumită majoritate regională și persoanele cu o orientare diferită față de cea heterosexuală) sunt de cele mai
multe ori victimele principale în agresiunile online.

8. Exemplu de situație problematică,
inspirată din viața reală
De multe ori, riscurile sau abuzurile din mediul online rămân nepovestite, tocmai datorită
faptului că identitatea digitală este ignorată, accentul fiind pus pe cea din offline.
Mai jos veți observa un exemplu de situație inspirat din viața reală, în care este necesară
intervenția unui specialist în sănătate mintală, pentru a oferi susținere victimei în cauză.
“Sunt o fată un pic mai plinuță. A devenit o obișnuință ca fetele din clasa mea să îmi
facă poze sau filmulețe fără acordul meu, în pauze sau când nu sunt pe fază, iar apoi
să le posteze pe diverse grupuri, cu diverse efecte speciale sau texte care mă jignesc!
La început mi s-a părut o glumă și am așteptat să se oprească de la sine, dar au trecut
deja multe luni de când se întâmplă asta și mi-e frică să mai merg la școală sau să țin
camera video pornită la orele online.”
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Cum ați interveni?
										
										
										
										
										
Țineți cont de faptul că:
• efectele psihologice ale abuzurilor online au un
impact la fel de puternic ca cele offline
• sentimentele neplăcute pot fi amplificate datorită faptului că abuzul se
întâmplă rapid, public și poate ajunge la un număr mare de personae
• umilirea în mediul online poate fi făcută și de persoane necunoscute
• există grupuri online de suport pentru
agresiunea petrecută în mediul online
• minorii și tinerii beneficiază de drepturi în mediul online și
autoritățile pot să intervină dacă acestea nu sunt respectate
• linia de consiliere ctrl_AJUTOR stă la dispoziția tuturor oamenilor
ce întâmpină probleme în mediul online, cu sfaturi și recomandări

9. Concluzii și recomandări
Indiferent de rețeaua socială folosită, de posibilele avantaje sau riscuri la care putem să
fim supuși, identitatea online reprezintă modul oamenilor de a se expune în mediul digital, aceasta asistând și susținând în permanență dezvoltarea identității offline.
În cazul persoanelor care au trecut printr-un fenomen de agresiune online, susținerea
psihologică, emoțională și a componentei sociale este în mod cert o verigă importantă
în acceptarea experiențelor traumatice, integrarea lor și dezvoltarea continuă către
cea mai autentică și împlinită versiune umană.
Pentru a putea realiza acest proces, am colectat și expus prin intermediul ghidului atât
recomandări tehnice ce pot fi împărtășite cu victimele, cât și recomandări despre modul în care pot fi abordate cazurile de agresiuni cibernetice.
Printre recomandările tehnice și modalitățile prin care riscurile pot fi minimizate, amintim: formarea identității online doar cu un număr minim de informații strict necesare,
postarea de conținut care nu oferă detalii despre viața privată, alegerea parolelor puternice, accesarea site-urilor sigure, trimiterea de materiale fotografice, audio și video
doar persoanelor apropiate și păstrarea datelor bancare confidențiale.
Însă cele mai importante recomandări pot fi făcute cu scopul de a maximiza înțelegerea
situațiilor cu potențial psiho-emoțional destabilizant cauzate de mediul digital și agresiunile online. Acestea pot fi folosite pentru susținerea victimelor de către personalul
special avizat să realizeze ședințe terapeutice și de consiliere.
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Una dintre primele recomandări pentru specialiștii în domeniul sănătății mintale este
aceea de a lua în considerare existența vieții digitale a oamenilor. Acest lucru se
poate face prin adresarea întrebărilor în anamneză despre identitatea online, relația
cu rețelele sociale, relațiile de pe rețelele sociale și dacă există probleme în folosirea
internetului.
Psihologic vorbind, există diferențe clare între cele două, în primul rând datorită mediilor diferite în care acestea se propagă și își fac simțită prezența. Însă, analizând
corelația dintre testele de personalitate și profilurile pe rețelele sociale, a fost demonstrat faptul că cele din urmă reprezintă un predictor valabil al trăsăturilor și cognițiilor
predominante în viața offline a oamenilor. Simbioza dintre cele două medii merge până
în punctul în care, ceea ce este postat online, poate să indice existența celor trei factori
de personalitate din triada neagră: narcisism, machiavelism și psihopatie. În conformitate, este foarte bine să fie analizată și identitatea online, concomitent cu cea offline,
pentru a avea o imagine complexă asupra individului.
O altă recomandare utilă este aceea de a conecta persoana în cauză cu grupuri de
suport online ce au trecut prin experiențe digitale similare. Este demonstrat faptul că
discuțiile cu persoane care au trecut prin aceleași situații pot susține procesul de vindecare. În plus, comunitățile online conțin membrii globali și este foarte ușor ca pacienții
sau clienții să își creeze o rețea de suport. Spre exemplu, în cazurile de online shaming
întâlnirea altor oameni care au trecut prin aceeași experiență poate să redea din încrederea în sine pierdută și să minimizeze sentimentul de rușine existent.
În majoritatea sesiunilor de terapie sau consiliere tendința persoanelor agresate este de
a se simți rușinate deoarece internetul este de multe ori perceput ca locul unde nimic nu
poate fi uitat sau șters, iar persoanele care au agresat prezintă sentimente de vinovăție.
Important este să lucrăm spre diminuarea ambelor emoții și spre dezvoltarea personală
bazată pe înțelegerea celor întâmplate și pe metodele de prevenție pentru viitor.

10. Linia de consiliere Ora de Net
Programul Ora de Net din cadrul Organizației Salvați Copii este singurul centru de
siguranță a internetului din România, care face parte din rețeaua InSafe, care este dezvoltată și organizată de Comisia Europeană.
Ora de Net este un program european unic în România care promovează siguranța pe
internet pentru copii și adolescenți.
Obiectivele proiectului:
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Oferim consiliere copiilor,
adolescenților și părinților
prin linia ctrl_AJUTOR

Oferim un punct civil de
contact pentru conținutul
ilegal întâlnit pe Internet esc_ABUZ

Organizăm activități de
formare și ateliere pe
teme legate de siguranța
online, adresate copiilor,
părinților profesorilor

Coordonăm o amplă
rețea de voluntari la
nivel național, formată
din cadre didactice și specialiști în educație

Asigurăm consiliere pentru tineri, părinți, profesori și profesioniști
ce întâmpină probleme în mediul online (ctrl_ajutor).
Singurul proiect din România ce facilitează direct
raportarea conținutului ilegal din online (esc_abuz).
oradenet.ro | facebook.com/SigurPeNet

De 32 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice
și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea
proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al
cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul superior
al copilului.
În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând
soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili și a militat, în
același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente.
Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în
așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze
cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să
creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a
companiilor și a societății, în sens larg.
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri
și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care
respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și
participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind
modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată
în viața acestora. În cei 32 de ani de activitate, peste 2.920.000 de copii au fost
implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Secretariatul General
Intr. Ștefan Furtună nr. 3, 010899
sector 1, București, România
telefon: +40 21 316 61 76
e-mail: secretariat@salvaticopiii.ro
website: www.salvaticopiii.ro
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