INFO PRESS
Cu ocazia Zilei Europene a Siguranţei pe Internet, Salvaţi Copiii trage un nou
semnal de alarmă asupra pericolelor din mediul on-line
Bucureşti, 9 februarie 2010 – Cu ocazia Zilei Europene a Siguranţei pe Internet (09

februarie), Salvaţi Copiii, în calitate de coordonator naţional al programului
Sigur.info – „Internet mai sigur pentru copii”, reatrage atenţia opiniei publice,
autorităţilor, părinţilor şi copiilor asupra riscurilor asociate utilizării Internetului.
La nivelul Uniunii Europene1, în primul semestru 2009, 50% dintre adolescenţi au postat date
personale pe Internet, 40% au văzut materiale pornografice la care au acces doar adulţii, 20% au fost
victime ale hărţuirii şi ameninţărilor pe Internet sau au primit comentarii cu conotaţii sexuale iar 9%
au acceptat să se întâlnească cu persoane necunoscute (majoritate tineri), cu care au intrat în legătură
pe Internet.
În România, în perioada aprilie-decembrie 2009, Helpline.sigur.info a primit peste 460 de
apeluri şi sesizări din partea copiilor şi adulţilor, printre problemele semnalate numărându-se:
hărţuirea şi abuzul pe Internet (165), furtul de date personale (110), cazurile de fraudă şi/sau
spam (25), pornografie (20) şi şantaj (8).
„Interacţiunea on-line, atât de populară printre copii şi tineri, are importante valenţe formative şi educaţionale, oferă
oportunităţi de exprimare a opiniilor personale şi de realizare a propriilor pagini web, dar, în aceeaşi măsură, se
impune educaţia copiilor pentru o utilizare responsabilă a Internetului şi protecţia lor împotriva situaţiilor de risc”
declară Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.
Cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet 2010 au fost prezentate şi rezultatele cercetării privind
utilizarea Internetului în România de către copii şi adulţi, iniţiată de Salvaţi Copiii în parteneriat
cu Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti. Cercetarea s-a
desfăşurat în perioada septembrie – decembrie 2009 pe un eşantion de 723 copii, 400 adolescenţi,
234 părinţi şi 316 de cadre didactice din şapte judeţe şi a relevat următoarele aspecte:


1

În ceea ce priveşte frecvenţa utilizării Internetului: 70% dintre adolescenţi, 54% dintre
copii şi 55% dintre părinţi afirmă că îl accesează zilnic. În ciuda ratei ridicate de folosire a
Internetului în rândul părinţilor participanţi la studiu, 92% dintre aceştia afirmă că nu ştiu cui
să raporteze un conţinut on-line ilegal sau dăunător copilului.
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Majoritatea adolescenţilor utilizează Internetul în scopul socializării (91%) şi
descărcării de muzică şi alte materiale (82%). În acelaşi timp, 18% dintre adolescenţi
afirmă că transmit informaţii personale pe internet către alte persoane, iar 14% poartă
discuţii cu persoane necunoscute. În privinţa riscurilor folosirii internetului adolescenţii
identifică, la nivelul primei opţiuni, materialele pornografice (aproximativ 93%).

Cu aceeaşi ocazie, au fost premiaţi câştigătorii concursului naţional „Cum te văd ceilalţi pe
Internet? Gândeşte înainte să postezi”, adresat copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani. Structurat pe
trei categorii de vârstă (6-9 ani, 10-14 ani si, respectiv, 15-19 ani), concursul s-a bucurat de
participarea a peste 700 de copii şi tineri din toată ţara, cu 360 de proiecte multimedia care au
ilustrat atât necesitatea protecţiei identităţii pe Internet, cât şi consecinţele nerespectării regulilor de
protejare a informaţiilor personale asupra relaţiilor sociale. În cadrul fiecărei categorii au fost
desemnate trei proiecte câştigătoare.
La nivel european, cu ocazia Zilei Protecţiei Datelor (28 ianuarie 2010), a fost organizat concursul
„Think Privacy”, la care au participat 53 de proiecte ale copiilor din ţările membre UE. Locurile I
şi II au fost câştigate de două echipe din România (Iaşi şi Botoşani) care au participat, de
asemenea, la Gala de Premiere naţională.
Pe lângă un nou spot TV care promovează siguranţa on-line, consorţiul Sigur.Info lansează şi
enciclopedia on-line Saferpedia.eu. Creată de Positive Media pentru a fi un instrument util
copiilor, tinerilor, părinţilor şi cadrelor didactice, enciclopedia cuprinde, la momentul actual,
aproximativ 400 de termeni cu definiţii şi resurse din domeniul siguranţei pe Internet,
utilizării calculatorului, Internet-ului şi noilor tehnologii mobile. Enciclopedia este accesibilă
momentan în limba română, urmând a fi dezvoltată sub domeniul Saferpedia.eu în mai multe
versiuni lingvistice (engleză, franceză şi germană).
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Irina Nicolai, Awareness Coordinator Sigur.info (Salvaţi Copiii România)
Tel.: 021 311 75 96; 0744 300 476
E-mail: irina.nicolai@salvaticopiii.ro

Note pentru redactori:
 Safer Internet Plus este un program sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde centre
naţionale active în toată Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea utilizării
în condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor tehnologii online de către copii.
 Salvaţi Copiii România a participat la programul de finanţare al Comisiei Europene şi a
câştigat licitaţia de proiect, asumându-şi din 2008 rolul de Coordonator naţional al
programului naţional Sigur.Info în cadrul programului comunitar mai sus menţionat, în
parteneriat cu Positive Media şi Centrul FOCUS – Centrul Român pentru Copii
Dispăruţi şi Exploataţi Sexual. Comisia Europeană a aprobat continuarea
proiectului în perioada 2010-2012.
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Obiectivul general al programului este promovarea siguranţei copiilor pe Internet, prin
organizarea de activităţi de conştientizare şi informare asupra pericolelor din mediul virtual.
Proiectul îşi propune să ofere profesorilor, părinţilor şi copiilor cunoştinţe şi instrumente
pentru protecţia în acest nou mediu tehnologic.
Ziua Siguranţei pe Internet este sărbătorită anual la nivel european sub egida Insafe
(European Internet Safety Network). Cu această ocazie sunt organizate sute de evenimente
naţionale şi locale în peste 50 de ţări, constând în diverse concursuri şi acţiuni de
conştientizare privind navigarea pe Internet în siguranţă.
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