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Text
Din dorința de a fi mai cool și crezând că multe lucruri care se întâmplă pe Internet pot fi
ușor șterse și uitate, noi am inițiat comunicări cu caracter intim pe internet. Am ajuns
într-un moment când am vrut ceva mai mult decât… Am cerut poze. Poze cu caracter
sexual. Promiteam că aceste poze nu vor fi văzute de către vreo altă persoană. Nimeni
nu va cunoaște despre comunicarea noastră și despre careva secrete pe care le avem.
În acele momente, totul părea ca o relație adevărată în care există multă încredere și
lucruri secrete despre care nu cunoaște nimeni altcineva.
Cineva nu a respectat promisiunea și a transmis pozele primite altor prieteni. Atunci
când a transmis nu știa că este chiar atât de grav. Sau s-a gândit că ar putea fi grav,
dar numai nu pentru sine. Au fost situații când cineva a transmis fotografiile intenționat
unei alte persoane pentru a face glume urâte pe seama tinerei sau tânărului din
imagine. Au fost alte situații când unii au mai cerut poze, amenințând cu ruperea
relației.
Până la urmă toate lucrurile devin a fi cunoscute, mai ales pe Internet. Acele fotografii
au ajuns din întâmplare sau intenționat la alți colegi și prieteni. Opțiunile Trimite și
Distribuie au fost folosite de către alte persoane la care au ajuns intenționat sau din
întâmplare unele poze. Fotografiile distribuite care au fost văzute de către alți elevi din
școală, de profesori, de părinți.
A fost foarte neplăcut pentru toată lumea. A fost neplăcut pentru cei care au trimis acele
fotografii, pentru cei care au cerut aceste fotografii, pentru cei care au distribuit mai
departe acele fotografii.
Pe rețele sociale nu te poți ascunde. Au fost situații când administratorii de rețele au
raportat acele fotografii către specialiști. Semnul de alarmă pentru ei a fost identificarea
imaginilor cu caracter sexual în care sunt reprezentați copii. Și aici glumele s-au
terminat. Adulții care sunt responsabili de protecția copiilor atât în offline, cât și în
online, au discutat cu noi.
Fiecare este responsabil de ceea ce face în mediul online. Fiecare va purta o
răspundere în cazul în care va face ceva ilegal. A cere și a distribui în mediul online
fotografii cu caracter sexual în care sunt reprezentați copii este o acțiune ilegală.
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Ioana are 16 ani. A trecut să locuiască cu familia în altă localitate. Respectiv merge la o
altă școală. În una din zile, primește o cerere de Follow pe Instagram de la un oarecare
@Badboy. Refuză. În aceeași zi îi scrie o fostă colegă de școală și îi spune că va crea
un cont cu informațiile sale ( are fotografii de la petreceri cu colegii) și o va cunoaște
toată lumea dacă nu acceptă să comunice cu un oarecare @Badboy. Ioana crezând că
prietena sa de școală glumește, astfel dorind să-i facă cunoștință cu un băiat, acceptă
până la urmă cererea de Follow a lui @Badboy și începe să comunice cu el.
Timp de vreo 2 săptămâni, cei doi comunică foarte mult. @Badboy îi pare Ioanei foarte
interesant și atent la tot ce ea spune. Ioana se simte bine. Acesta i-a scris că are 17 ani.
Într-o seară, băiatul îi propune fetei să facă o fotografie din acelea mai fierbinți pentru a
da cumva niște senzații mai puternice relației pe care o au. „Hai, nu mai suntem copii.
Nu?” Ioana este mai întâi rușinată de o astfel de propunere, dar până la urmă acceptă
pentru a nu părea prea copilăroasă pentru noul său prieten care a devenit foarte
important pentru ea.
Seara următoare, @Badboy cere deja Ioanei să pornească camera și în timp ce discută
cu el să se dezbrace.
Ioana se sperie de o astfel de propunere și refuză. @Badboy o amenință că în cazul în
care nu acceptă va crea un cont cu datele sale și anume cu fotografia pe care i-a trimiso anterior și o va cunoaște toată lumea. În acest moment, Ioana își amintește de colega
sa de la care ar fi primit un mesaj asemănător înainte de a accepta comunicarea cu
@Badboy. A telefonat-o. Fata nu cunoștea nimic despre @Badboy.
Ioana s-a speriat. Îi era frică să pună mâna pe telefon sau laptop. A adunat tot curajul și
i-a povestit mamei sale.
Mama a fost cea care a scris pe www.siguronline.md. Astfel, au fost implicați diferiți
specialiști în rezolvarea cazului dat.
Până la urmă s-a adeverit că @Badboy era de fapt un bărbat de 27 de ani și că a mai
avut astfel de comunicări cu alte fete de vârsta Ioanei sau chiar mai mici.

