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Salvaţi Copiii atrage atenţia asupra riscurilor majore la care sunt expuşi copiii,
atunci când părinţii le publică imaginea pe site-urile de socializare

Bucureşti, 28 iulie 2010: În urma unor cazuri semnalate la Helpline.sigur.info şi în mass-media,
Organizaţia Salvaţi Copiii atrage atenţia asupra unor cazuri de comportamente potenţial
periculoase ale unor utilizatori, a căror prezenţă online urmăreşte colectarea de imagini postate
de către părinţi, înfăţişând copiii în diferite situaţii, unele putând fi interpretate ca având
caracter erotic.
Riscurile majore la care sunt expuşi copiii ale căror imagini au fost postate pe internet fac
referire la următoarele situaţii:
1) Folosind diferite reţele sociale specializate în postarea de fotografii, precum Flickr.com,
Picassa.com, numeroşi utilizatori accesează albume publice realizate de către părinţi sau
de alţi utilizatori, înfăţişând exclusiv copii, unde postează comentarii inadecvate de
natură să îngrijoreze părinţii.
2) Operatorii Helpline.sigur.info au sesizat şi faptul că, în cadrul acestor site-uri, există o
reţea de “prieteni” al căror scop este de a-şi oferi reciproc acces la colecţii fotografice
cu copii. De asemenea, comentariile făcute de aceşti utilizatori cuprind şi solicitări de
discuţii şi schimburi de poze cu copii, folosind căi private de comunicare.
3) Accesul la imaginile cu copii care au un caracter erotic sau cărora le sunt atribuite
semnificaţii erotice, deşi acestea surprind copiii în situaţii normale de viaţă (pe plajă,
îmbrăţişându-şi părinţii, în costume pentru diferite evenimente în familie sau la şcoală
etc.), permite agresorilor întreţinerea fanteziilor sexuale în care copiii sunt victime.
4) În unele cazuri, activitatea febrilă de colectare a imaginilor de acest tip poate conduce la
dezinhibare în comiterea, în lumea reală, de abuzuri sexuale asupra copiilor.
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5) Fotografiile constituie pentru unii agresori şi instrumentul ideal de a intra în contact cu
copiii în scopul racolării lor pentru participarea la activităţi sexuale sau pentru a-i
determina să se expună online prin videochat sau să trimită alte imagini în ipostaze
jenante sau umilitoare. (grooming)
În calitate de coordonator naţional al programului Sigur.Info, Salvaţi Copiii atenţionează
părinţii români să nu publice, indiferent de context, poze înfăţişând copiii lor în ipostaze
care ar putea fi atrage utilizatorii cu comportamente deviante. Respectarea dreptului copiilor
la intimitate, precum şi necesitatea protejării acestora de fenomenul de grooming trebuie să
primeze în decizia de a posta fotografii nud ale copiilor. „Înainte de crearea unui cont pe
diversele reţele sociale (Facebook, Hi5, Flickr, Picassa etc.), părinţii trebuie să cunoască
condiţiile privind respectarea confidenţialităţii conţinutului online şi accesul altor persoane la
imaginile postate şi să decidă cu discernământ ce fotografii postează, declară Gabriela
Alexandrescu, Preşedinte Executiv al organizaţiei Salvaţi Copiii. Imaginile care aduc atingere
dreptului la respectarea vieţii intime şi demnităţii copilului nu trebuie postate, atât pentru
protecţia copiilor în cauză, cât şi pentru prevenirea abuzurilor ce pot fi comise asupra altor
copii. Legea pedepseşte intruziunea în viaţa privată a copilului.”
„Părinţii trebuie să fie conştienţi de faptul că, pe Internet, agresorii sexuali se pot ascunde sub
orice mască şi pot avea acces liber şi nestingherit la toate pozele din albumele făcute publice.
Profitând de neglijenţa părinţilor în postarea datelor personale, se poate ajunge la situaţii
regretabile. Există reţele de pedofili sau posibili abuzatori care intră în legătură unii cu alţii,
sau cu victimele lor, prin simple comentarii la pozele copiilor. Sfatul nostru pentru părinţi este
de a posta imagini cu copii după ce aceştia s-au asigurat ca ele sunt accesate doar de către
cunoscuţi şi dacă, evident, nu este vorba de imagini ce pot fi de interes pentru potenţialii
abuzatori sexuali. Conform legii, părinţii au obligaţia de a respecta viaţa intimă, privată şi
demnitatea copiilor lor. ”, spune Ovidiu Măjină, Coordonator Helpline Sigur.Info.
Aceste cazuri reprezintă încălcări ale dreptului copiilor la protejarea imaginii publice şi a
vieţii lor intime, private şi personale, aşa cum apare stipulat în Legea 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului: Art. 22. - (1) Copilul are dreptul la protejarea
imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale. (2) Este interzisă orice acţiune
de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viaţa intimă, privată
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şi familială. Părintele poate cere eliminarea imaginilor aflate pe conturile sau site-urile altor
persoane, fie administratorilor acelor site-uri, fie direct persoanelor vinovate de folosirea şi
postarea fotografiilor sau a comentariilor. Legea 272/2004 prevede o sancţiune cu amenda de la
500 la 1.500 de lei (art. 135).
Dacă persoanele în cauză refuză ştergerea imaginilor şi a comentariilor jignitoare, faptele, în
funcţie de gravitatea lor, pot să constituie:
-

fapte contravenţionale sancţionate cu amenda de la 200 la 1000 lei (fapte, acte sau

gesturi, obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de
violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea
publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a
instituţiilor publice), conform art. 2, alin 1 din Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice ;
-

fapte penale sancţionate cu amenda penală, muncă în folosul comunităţii sau închisoare

fie pentru calomnie (afirmarea în public, Internetul fiind un mediu public la care are acces
oricine, a unor fapte privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană
... dispreţului public), fie pentru pornografie infantilă în cazul existenţei unor imagini în care
copiii au un comportament sexual explicit (Codul penal).
Părinţii, dar şi copiii, pot sesiza specialiştii Sigur.info la www.helpline.sigur.info sau
www.safernet.ro De asemenea, ei se pot adresa cu o plângere secţiei de poliţie locale ori
Inspectoratului General de Poliţie, Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, sau pot
face o sesizare oficială online la adresa de e-mail cybercrime@politiaromana.ro .
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Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Ovidiu Măjină, Coordonator Helpline, Salvaţi Copiii
Telefon: 021 311 75 96/ 0744.300.476
ovidiu.majina@salvaticopiii.ro


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. Comisia Europeană a aprobat
continuarea proiectului în perioada 2010-2012.



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.



Prin intermediul componentei Helpline copiii, adolescenţii, părinţii şi profesorii pot adresa
întrebări, primi informaţii şi sfaturi si propune recomandări privind modalităţile de a evita
conţinutul ilegal şi dăunător al unor pagini de Internet, la adresa www.helpline.sigur.info



Prin intermediul componentei Hotline, adolescenţii, părinţii şi profesorii pot raporta
conţinutul ilegal sau dăunătorm la adresa www.safernet.ro .
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