Info press
Salvaţi Copiii trage un semnal de alarmă referitor la pericolul abuzului
copiilor pe Internet
Bucureşti, 13 august 2009 În perioada mai – iulie 2009 Helpline.sigur.info a primit
peste 250 de apeluri şi sesizări. Peste 75% dintre apeluri au fost valide, problemele
semnalate cel mai des fiind hărţuirea şi abuzul pe Internet sub toate formele sale agresiunea verbală, calomnierea, furtul de date personale.
Conform sesizărilor, agresiunea verbală şi calomnierea au loc preponderent între adolescenţi (14-17
ani), prin programele de mesagerie şi e-mail, victimele acestor abuzuri fiind, în majoritatea cazurilor,
fete. Cauzele principale sunt legate de diverse conflicte personale între cei implicaţi, precum eşecul
relaţiilor sau dorinţa de răzbunare. În privinţa furtului de date, acesta se produce prin preluarea unor
poze sau date personale - de exemplu numărul de telefon - de pe reţelele sociale şi postarea lor pe
alte site-uri, în contexte defăimătoare, fără acordul persoanelor respective.
Dintre problemele semnalate de copii şi tineri, cităm: “Problema mea este următoarea: o persoană pe
care nu o cunosc s-a folosit de pozele mele şi a făcut o adresă de Hi 5 cu pozele copiate de pe
adresa mea de Hi 5. Adaugă poze pe care eu nu le deţin, procurându-le de la prieteni în timpul
conversaţiilor pe net”. (Alina1, 16 ani)
“Ce pot face în situaţia în care numele, poza, ID-ul şi numărul de telefon mi-au fost postate pe
anumite site-uri făra acordul meu? De atunci primesc telefoane obscene şi propuneri pe messenger.
Cui mă pot adresa?” (Bianca1, 17 ani)
Alt pericol cu care copiii se confruntă în mediul on-line sunt site-urile cu conţinut ilegal sau dăunător
- de obicei site-uri care îndeamnă la violenţă, ură rasială sau discriminare ori site-uri cu conţinut
pornografic. De asemenea, există pericolul de a intra în contact cu abuzatori, persoane întâlnite în
chat-rooms sau prin schimbul de mesaje, care pot exploata naivitatea copiilor şi comite abuzuri sau
infracţiuni, precum abuzuri sexuale ori fizice la adresa copilului sau membrilor familiei acestuia,
furturi etc.
Apelanţii au obţinut din partea operatorilor helpline.sigur.info informaţii cu privire la modalităţile de
intervenţie şi metodele de protecţie împotriva acestor pericole. S-a observat, astfel, necesitatea unor
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reglementări legale stricte privind mediul on-line, precum şi a unei colaborări mai eficiente între
instituţiile şi autorităţile abilitate să prevină sau să intervină în astfel de cazuri.
Pentru a putea oferi copiilor şi adolescenţilor cunoştinţe şi instrumente pentru protecţia în noul
mediu tehnologic, Salvaţi Copiii a încheiat, în cadrul programului Sigur.Info, un nou parteneriat, pe
termen nelimitat, cu Kaspersky Lab, unul dintre cei mai importanţi producători de soluţii de
securitate IT la nivel mondial. „Când vorbim despre un produs de securitate IT, nu trebuie să-l privim doar din
perspectiva siguranţei împotriva programelor periculoase, ci şi din punct de vedere al protecţiei copiilor de contactul cu
persoane periculoase, atunci când accesează accidental site-uri neadecvate”, a declarat Teodor Cimpoeşu,
Managing Director Kaspersky Lab România şi Bulgaria. „Principalul motiv pentru care am încheiat acest
parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii este acela de a-i informa şi educa atât pe cei mici, cât şi pe părinţi şi
profesori, cu privire la securitatea mediului virtual. Mediul on-line nu este un mediu sigur, iar pericolele la care se
expun copiii sunt cât se poate de reale”, a adăugat Cimpoeşu.
„Conform ultimului sondaj Eurostat, se estimează că numărul total de utilizatori de Internet în
România e situat în jurul cifrei de 8 milioane. Deoarece este un domeniu în care copiii şi adolescenţii
deţin mai multe cunoştinţe şi abilităţi decât părinţii lor, considerăm esenţial să îi informăm referitor la
pericolele existente în mediul virtual şi să prevenim eventuale abuzuri. Dorim să evităm ca în
România să existe cazuri grave, precum abuzul copiilor de către pedofili. De pildă, în luna iunie a.c. o
importantă reţea de pedofilie care opera pe Internet a fost desfiinţată în Elveţia, permiţând efectuarea
a zeci de arestări şi pronunţarea de condamnări în mai multe ţări. Au fost astfel identificate în 78 de
ţări 2.300 de adrese IP ale unor computere care conţineau imagini de pornografie infantilă” declară
Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Salvaţi Copiii România.
Pentru atingerea acestor obiective, peste 70 de tineri voluntari Salvaţi Copiii continuă să susţină şi pe
timpul verii sesiuni de informare şi conştientizare privind modalităţile de a folosi în siguranţă
Internetul şi noile tehnologii de comunicare. De la momentul lansării Sigur.info (februarie 2009) şi
până în prezent, peste 2.500 de utilizatori Internet din Bucureşti, Iaşi, Oradea si Timişoara au
participat la sesiunile interactive de informare iar pentru al doilea semestru se pregătesc noi sesiuni
de training-uri în alte localităţi, precum Giurgiu, Braşov, Târgu Mureş şi Constanţa. Suportul
activităţilor este reprezentat de cele patru tipuri de broşuri ale programului, adresate câte unui grupţintă specific (copii, adolescenţi, părinţi şi cadre didactice) şi cuprind câte 10 sfaturi despre o navigare
sigură pe Internet.
Activităţile continuă şi pe perioada verii, sub formă de campanii stradale în parcurile din
Bucureşti, Suceava, Oradea şi Craiova şi Caravana Sigur.info, în spaţii special amenajate din
Bucureşti şi judeţul Iaşi. De asemenea, voluntarii Salvaţi Copiii se află şi în staţiunile de pe litoral,
unde au susţinut, cu sprijinul Poliţiei Municipale Constanţa, sesiuni de informări în perioada 22-25
iulie pe plaja din Mamaia, urmând să viziteze şi taberele de copii din Eforie Sud, Năvodari şi
Costineşti.
În Bucureşti, s-au desfăşurat sesiuni de informare în parcul Cişmigiu (21-22 iulie) şi în parcul
Titan (8 şi 10 august), la care au participat peste 700 de persoane. Urmează acţiuni de informare
în parcul Tineretului (14 -15 august), Herăstrău (17-20 august) şi parcul Carol (28-29 august).
Prin parteneriatul dintre Organizatia Salvaţi Copiii Iaşi, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog (CPECA), Biblioteca Judeţeană ”Gh. Asachi” Iaşi şi bibliotecile publice din judeţul Iaşi,
în cadrul Caravanei Sigur.info s-au derulat activităţi de informare în 3 oraşe şi comune din judeţ
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(Andrieşeni, Popeşti şi Paşcani) în perioada 29-31 iulie a.c., la care au participat aproximativ 120
de copii, adolescenţi şi părinţi.

Note pentru redactori:
Sigur. Info este parte a Safer Internet Plus, un program sprijinit de Comisia Europeană, care
cuprinde centre naţionale active în toată ţările Uniunii Europene, având ca obiectiv comun
promovarea utilizării în condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor tehnologii de
informare şi comunicare (TIC) de către copii. În România, programul este coordonat de către
Organizaţia Salvaţi Copii.
Din luna mai 2009 în cadrul Sigur.Info este disponibil un HELPLINE, prin intermediul căruia
copiii, adolescenţii, părinţii şi profesorii adresează întrebări, primesc informaţii şi sfaturi si propun
recomandări privind modalităţile de a evita conţinutul ilegal şi dăunător al unor pagini de Internet.
La adresa www.helpline.sigur.info funcţioneaza linia telefonica 0744 300 476 (luni-vineri, orele
12-16, număr cu tarifare normală în reţeaua Orange), o platformă de chat şi o adresă de e-mail:
helpline@sigur.info. Helpline.sigur.info va oferi în curând si un ghid on-line destinat înţelegerii
corecte a conceptelor mediului on-line si mediului tehnologic actual.
De asemenea, din luna aprilie a.c. este funcţional şi forumul www.sigur.info/forum, care numără în
prezent peste 120 de membri şi 1000 de mesaje postate de copii şi tineri pe subiecte de interes
privind pericolele existente în mediul on-line şi utilizarea Internetului.
Kaspersky Lab produce şi distribuie unele dintre cele mai populare sisteme de securitate pentru
PC, care protejează utilizatorul de viruşi, spyware, crimeware, hacker-i, phishing şi spam.
Produsele Kaspersky deţin o rată superioară de detecţie, având cel mai rapid timp de răspuns din
industria de securitate pentru utilizatori individuali, SMB, reţele de mari dimensiuni şi sisteme de
lucru mobile. Tehnologia dezvoltată de Kaspersky este utilizată la nivel mondial în produsele şi
serviciile furnizorilor de top ai soluţiilor de securitate de pe piaţa IT. Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi www.kaspersky.ro, iar pentru ultimele ştiri legate de malware, consultaţi
www.viruslist.com. Persoană de contact Kaspersky Lab: Ionuţ Tecuceanu, Premium
Communication, telefon: 0755.060.117, e-mail: ionut.tecuceanu@premiumpr.ro

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Irina Nicolai, Awareness Coordinator Sigur.Info, Salvaţi Copiii
Telefon: 021 311 75 96/ 0744.300.476, irina.nicolai@salvaticopiii.ro
Ovidiu Majina, Coordonator Helpline Sigur.Info, Salvaţi Copiii
Telefon: 021 311 75 96/ 0730 511 444, ovidiu.majina@salvaticopiii.ro
Alte informaţii detaliate sunt disponibile pe site-ul www.sigur.info.
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