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Mulțumiri
Textul prezentei broșuri a fost elaborat de Dr. Elizabeth Milovidov, D.J. Dr. Milovidov 
este consultant în domeniul siguranței în mediul online, având o experiență de peste 
20 de ani în calitate de avocat și profesor de drept, precum și susținător al drepturilor 
copilului. Misiunea acesteia este de a responsabiliza părinții și copiii în privința 
problemelor în materie de internet, tehnologie și rețele sociale și este, de asemenea, 
fondatorul DigitalParentingCoach.com.

Tutorialele video ale acesteia, care însoțesc prezenta broșură, sunt disponibile pe 
www.coe.int/children sau pe canalul de YouTube al Consiliului Europei în lista de 
redare privind Drepturile copiilor.
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INTRODUCERE

O dată cu răspândirea internetului, a telefoanelor mobile și a dispozi-
tivelor conectate prin Wi-Fi, copiii și tinerii au posibilitatea de a accesa 
platforme și conținut aproape în orice moment din zi sau din noapte și 

din aproape orice locație, cu condiția să fie conectați.

■ În cea mai mare parte a timpului, această conectivitate la internet prezintă 
oportunități și beneficii pozitive, iar copiii noștri folosesc internetul pentru a-și 
face temele, a discuta cu prietenii, a relaționa social, a distribui fotografii, a 
face videoclipuri muzicale, a încărca videoclipuri, a juca jocuri, a vizita camere 
virtuale de discuții, a utiliza pagini de distribuire a fișierelor și multe altele.

■ Dar mai știm de asemenea, că în mediul online copiii se confruntă cu 
riscuri. Acestea pot fi, de exemplu, de natură sexuală, precum vizionarea de 
imagini sexuale, primirea de mesaje sexuale, expunerea la pornografie, vizarea 
în scopuri de exploatare și abuz sexual și altele.

■ Statele joacă un rol esențial în asigurarea protecției copilului atât în 
mediul online, cât și în mediul offline, precum și în orientarea părinților și a 
îngrijitorilor către resursele disponibile și cele mai bune practici în vederea 
navigării în siguranță a mediului digital.
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■ Scopul acestui manual este de a informa părinții și îngrijitorii cu privire la 
cinci riscuri actuale de natură sexuală care există în mediul online și de a furniza 
resurse și bune practici părinților și îngrijitorilor pentru a preveni exploatarea 
sexuală și abuzul sexual asupra copiilor.

Exploatarea sexuală și abuzul sexual asupra copiilor pot avea 
consecințe grave și adesea dăunătoare asupra copiilor pentru 
întreaga lor viață. Statele trebuie să se asigure că părinții, educa-
torii și factorii de decizie nu ignoră această problemă, ci o aduc 
în prim plan și discută modalități de soluționare a problemelor.

■ Prezentul manual este împărțit în șase secțiuni

 3 Protecția copiilor în mediul online

 3 Exploatarea sexuală a copiilor în mediul online 
(„sextortion” – șantaj cu tentă sexuală)

 3 Imaginile și materialele cu caracter sexual explicit auto-
generate care implică copii („sexting” – trimiterea 
de fotografii nud pe telefonul cuiva)

 3 Discuțiile pe teme sexuale („sexchatting” – 
discuții prin internet cu tentă sexuală)

 3 Ademenirea copilului pentru a fi supus abuzului sexual („grooming”)

 3 Imaginile cu caracter sexual utilizate în scopul 
răzbunării (răzbunarea porno)

■ Consiliul Europei a elaborat videoclipuri pentru fiecare dintre aceste 
teme, care pot fi accesate la www.coe.int/children.
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1. PROTECȚIA COPIILOR 
ÎN MEDIUL ONLINE

P ărinții și îngrijitorii se confruntă în mod regulat cu noi provocări și prob-
leme, deoarece copiii și tinerii devin tot mai experimentați în folosirea 
internetului, tehnologiei și rețelelor sociale.

Parentajul digital reprezintă:

 3 comunicarea deschisă cu copilul dumneavoastră;
 3 implicarea periodică în activitățile pe internet 
ale copilului dumneavoastră;

 3 protecția activă a reputației digitale și a identității 
digitale a copilului dumneavoastră;

 3 învățarea împreună cu copilul dumneavoastră a 
oportunităților pe care le poate prezenta internetul;

 3 protejarea copilului dumneavoastră de pericolele 
pe care le poate prezenta internetul;

 3 aducerea abilităților dumneavoastră 
de părinte în mediul online.



Parentajul în era digitală ► Pagina 8

■ Copiii și tinerii utilizează telefoane inteligente, tablete, console de jocuri, 
camere foto digitale și alte dispozitive inteligente – și adesea fără supravegherea 
parentală sau îndrumarea parentală. Indiferent de vârsta copilului, provocările 
pe care le presupune internetul sunt prezente.

■ Este posibil ca copiii cu vârste sub 8 ani să nu fie la fel de activi în mediul 
online ca și copiii mai mari, însă, în ciuda acestui fapt, părinții trebuie totuși să 
fie vigilenți în ceea ce privește luminozitatea ecranului și site-urile și jocurile 
adecvate.

Sfaturi rapide de parentaj digital – Copiii cu vârsta sub 8 ani

 3 Stați cu copilul dumneavoastră atunci când acesta este în mediul 
online, astfel încât să învățați împreună și să discutați.

 3 Asigurați-vă că calculatorul este actualizat cu cel mai recent 
program „firewall”, „antivirus” și „antispyware”.

 3 Dacă optați pentru controalele și filtrele parentale, maximizați 
funcțiile.

 3 Asigurați-vă că setările de confidențialitate se află la nivelul maxim 
pe toate dispozitivele pe care copilul dumneavoastră le utilizează.

■ Copiii cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani se aventurează în mediul online, 
iar îndrumarea părinților este extrem de binevenită la această vârstă, iar părinții 
pot avansa pentru a se asigura că copiii lor utilizează internetul și tehnologia 
în condiții de siguranță și în mod responsabil prin conversații permanente.

Sfaturi rapide de parentaj digital  – Copiii cu vârste între 
9–12 ani

 3 Nu interziceți copilului să acceseze mediul online, deoarece o va 
face oricum și nu veți fi informat, fapt ce implică și mai multe 
riscuri.
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 3  Discutați cu copilul dumneavoastră cu privire la ceea ce face în 
mediul online, ce pagini de internet vizitează, cu cine vorbește și 
când accesează mediul online.

 3 Învățați-l să își protejeze confidențialitatea în mediul online și să 
nu distribuie niciodată informații de identificare personală.

 3 Arătați-i cum să blocheze și să raporteze persoanele.

 3 Consolidați încrederea cu copilul dumneavoastră, astfel încât 
acesta să vină la dumneavoastră în cazul în care se întâmplă ceva.

■ Copiii cu vârste între 13 și 17 ani s-ar putea confrunta cu mai multe 
probleme în mediul online, deoarece aceștia utilizează mai mult internetul și 
întâmpină mai multe riscuri, dar din nou, în acest caz, îndrumarea și susținerea 
parentală pot fi foarte eficiente în ceea ce privește protecția copiilor în mediul 
online.

Sfaturi rapide de parentaj digital  – Copiii cu vârste între 
13–17 ani

 3 Încurajați-vă adolescentul să vă vorbească despre orice probleme 
cu care se confruntă în mediul offline și online.

 3 Creați un acord media de familie cu adolescentul dumneavoastră 
privind utilizarea platformelor, pentru a încuraja echilibrul și 
utilizarea adecvată a tehnologiei. În acest acord, prezentați-vă 
așteptările cu privire la utilizarea tehnologiei.

 3 Fiți conștienți de modul în care adolescentul dumneavoastră 
interacționează cu tehnologia – este agitat, ursuz, furios sau 
secretos? Fiți pregătit să interveniți cu susținere. Dacă observați 
orice modificări de comportament, discutați cu adolescentul 
dumneavoastră și, în cele din urmă, căutați sprijin din partea altor 
părinți, a școlii sau a profesioniștilor din domeniul sănătății.
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■ Din păcate, nu există o soluție rapidă pentru creșterea și educarea unui 
copil în mediul digital, dar cercetarea a demonstrat faptul că copiii care sunt 
rezistenți pot fi mai capabili să facă față riscurilor pe care le poate prezenta 
conectivitatea online.
■ Provocarea pentru părinți, educatori și factorii de decizie de astăzi este 
identificarea și menținerea bunelor practici în domeniul protecției copiilor în 
mediul online și al parentajului digital.
■ În numeroase țări europene, există linii de asistență telefonică și linii 
telefonice de urgență, la care părinții se pot adresa pentru a pune întrebări, 
pentru a vedea paginile de internet pentru a rămâne la curent cu problemele 
sau pentru a descărca ghidurile pentru părinți pentru lectură suplimentară. 
În general, personalul unei linii telefonice de urgență constă din consilieri 
care sunt disponibili să discute cu părinții, profesorii, elevii și copiii – oricine 
se confruntă cu o problemă în mediul online.

Sfaturi rapide de parentaj digital  – Liniile de asistență 
telefonică și liniile telefonice de urgență

 3 Există numeroase linii telefonice de asistență și linii telefonice de 
urgență naționale afișate pe pagina de internet „Un internet mai 
bun pentru copii”, dezvoltat – de „European Schoolnet” sau pe 
pagina de internet a „INHOPE”.

 3 Dacă țara dumneavoastră nu este listată, vă recomandăm să 
efectuați o căutare online utilizând termeni în limba dumneavoastră 
autohtonă precum „siguranța în mediul online” sau „siguranța pe 
internet”.

 3 De asemenea, vă recomandăm să consultați prestatorul 
dumneavoastră de servicii de internet (PSI) cu privire la serviciile 
de asistență din comunitatea dumneavoastră și, de asemenea, 
cele furnizate de PSI-ul dumneavoastră.
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2. EXPLOATAREA 
SEXUALĂ A COPIILOR 
ÎN MEDIUL ONLINE 
(„SEXTORTION” – ȘANTAJ 
CU TENTĂ SEXUALĂ)

T ermenul „sextortion” (sau „șantaj cu tentă sexuală”) este foarte dezbătut 
în domeniul protecției copilului, deoarece termenul nu indică în mod 
clar că este vorba de exploatare sexuală. Termenul folosit de Consiliul 

Europei și de alte agenții este constrângere și extorcare sexuală.

Constrângerea și extorcarea sexuală: un infractor va șantaja un 
copil cu ajutorul imaginilor auto-generate ale respectivului co-
pil pentru a obține favoruri sexuale, bani sau alte beneficii de la  
copil. Infractorul va amenința să posteze imaginile pe rețelele 
sociale sau să le trimită familiei și prietenilor respectivului copil.
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În mediul online, sunt vizate victime cu vârsta de chiar și 
până la șapte ani, iar infractorii au două motivații principale 
atunci când iau în vizor un copil:

 3 un interes economic, caz în care infractorul dorește să facă bani 
din extorcare, sau

 3 un interes sexual în privința copiilor, caz în care infractorul dorește 
să obțină material sexual (fotografii și/sau videoclipuri cu copilul) 
sau chiar mai mult: infractorul dorește să inițieze o întâlnire offline.

Raport Europol „Constrângerea și extorcarea sexuală în mediul 
online este o infracțiune”. În prezent, raportul este disponibil 
numai în limba engleză, însă videoclipul campaniei este disponibil 
în mai multe limbi.

■ Această constrângere și extorcare a copiilor în mediul online este deseori 
denumită „șantaj prin camera web”, iar datele arată că acest șantaj digital al 
copiilor a crescut rapid în ultimii ani, însă acesta rămâne în mare parte neraportat 
din cauza jenei sau a lipsei de conștientizare din partea acestor tinere victime.

■ Dacă cineva vă amenință copilul cu distribuirea de fotografii sau vide-
oclipuri ale copilului dumneavoastră cu caracter sexual, cu excepția cazului în 
care copilul dumneavoastră le mai trimite și altele sau le achită sume de bani: 
nu plătiți și nu vă simțiți jenat să raportați cazul la poliție.

Sfaturi rapide de parentaj digital  – Ce trebuie să faceți în 
cazul în care copilul dumneavoastră este victimă a constrân-
gerii și a extorcării sexuale

 3 Nu distribuiți și altele. Nu achitați nicio sumă de bani.
 3 Căutați ajutor. Nu sunteți singur.
 3 Păstrați dovezile. Faceți fotografii ale ecranului. Nu ștergeți nimic.
 3 Întrerupeți comunicarea. Blocați persoana.
 3 Raportați cazul poliției locale.
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3. IMAGINI ȘI MATERIALE 
CU CARACTER SEXUAL 
EXPLICIT AUTO‑GENERATE 
CARE IMPLICĂ COPII 
(„SEXTING” – TRIMITEREA 
DE FOTOGRAFII NUD PE 
TELEFONUL CUIVA)

C opiii și tinerii se confruntă mereu cu provocări precum legarea de noi 
prietenii, întreținerea prieteniilor și a face față primelor relații romantice. 
Cu toate acestea, apariția internetului, a tehnologiei și a rețelelor sociale 

a transformat problemele simple ale trecerii de la o vârstă la alta, în provocări 
copleșitoare, deoarece copiii și tinerii trimit și distribuie imagini și mesaje de 
natură sexuală.
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„Sexting” (trimiterea de fotografii nud pe telefonul cuiva) consti-
tuie trimiterea și primirea de mesaje sexuale explicite (cuvinte, 
fotografii, videoclipuri, imagini etc.), de obicei prin intermediul 
telefonului mobil, a tabletelor, a laptopurilor sau al oricărui dis-
pozitiv care permite distribuirea de media și mesaje.

Sondajele și rapoartele din întreaga Europa au demonstrat că 
copiii trimit și primesc imagini cu caracter sexual și că aceștia 
devin din ce în ce mai îndrăzneți și mai expliciți și, adesea, mai 
complici în ceea ce privește imaginile cu caracter sexual explicit 
auto-generate.

■ Tinerii pot crede că trimiterea de fotografii nud pe telefonul cuiva este o 
activitate inofensivă sau că este lipsită de importanță deoarece toată lumea 
o practică, dar realitatea este sumbră: realizarea, distribuirea sau primirea 
de imagini poate afecta stima de sine a copilului, poate provoca suferință 
emoțională și poate fi, de asemenea, foarte tulburătoare.

■ Trimiterea de fotografii nud pe telefonul cuiva reprezintă o provocare 
pentru părinți și pentru experții în domeniul protecției copilului, deoarece, 
pe de o parte, există conținut creat în contextul unei relații între adolescenți 
care consimt asupra unui fapt și, pe de altă parte, există conținut care prezintă 
copii mai mici.

■ Pentru oricare dintre aceste situații, odată ce un copil postează sau trimite 
o imagine cu propria persoană, acesta își pierde controlul asupra ei pentru 
totdeauna. Copilul riscă apoi să fie supus șantajului, hărțuirii, constrângerii 
și extorcării sexuale, ademenirii pentru a fi supus abuzului sexual sau altor 
manipulări.

Sfaturi rapide de parentaj digital – Cum să vă comportați cu 
copilul dumneavoastră pentru a limita riscurile
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 3 Explicați care sunt regulile dumneavoastră în cazul în care oferiți 
copilului dumneavoastră un telefon mobil, o tabletă sau un telefon 
inteligent. Explicați copilului dumneavoastră cum să utilizeze în 
mod responsabil această tehnologie.

 3 Conveniți asupra a ceea ce este acceptabil să posteze și să trimită.
 3 Pentru copiii mai mari, ar fi bine să utilizați exemple din viața reală 
de la știri, care ilustrează riscurile, pericolele și problemele juridice 
ale trimiterii de fotografii nud pe telefonul cuiva.

 3 Dacă doriți ca copilul dumneavoastră să aibă încredere în 
dumneavoastră și să vă împărtășească lucrurile care îl stânjenesc 
sau îl sperie, sau chiar greșelile pe care le-a făcut, trebuie să fiți 
dispus să îl ascultați și să îl susțineți.

 3 Dacă descoperiți că copilul dumneavoastră a fost implicat în 
trimiterea de fotografii nud pe telefonul cuiva, utilizați acest 
eveniment ca o oportunitate de a discuta despre sex, de a vă face 
cunoscute opiniile și valorile și de a-l ajuta pe copilul dumneavoastră 
să ia decizii bune în viitor.
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4. DISCUȚII PRIN 
INTERNET CU 
TENTĂ SEXUALĂ 
(„SEX‑CHATTING”)

„Sex-chatting” (discuțiile prin internet cu tentă sexuală) constituie 
distribuirea de imagini sau materiale sexuale între un copil și un 
adult. Discuțiile prin internet cu tentă sexuală pot constitui, de 
asemenea, primul pas spre ademenirea copilului pentru a fi supus 
abuzului sexual și/sau spre crearea de pornografie infantilă și/sau 
constrângere sexuală.

Studiile arată că, în prezent, infractorii își aleg victimele foarte 
repede, deoarece discuțiile în mediul online capătă imediat un 
caracter sexual. Cercetările, cum ar fi cele din Proiectul European 
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„Ademenirea copilului în mediul online pentru a fi supus abuzului 
sexual”, arată că pedofilii din mediul online poartă conversații cu un 
caracter sexual extrem de ridicat cu copiii, în camere de discuții, în 
doar două minute de la începerea conversației. Infractorii utilizează 
site-urile de socializare, platformele de jocuri și, practic, orice forum 
unde copiii se adună și discută în mediul online.

■ Acest tip de exploatare sexuală începe prin simple discuții, iar copiii pot 
fi convinși să trimită imagini, să participe la activități sexuale prin intermediul 
unei camere web sau să aibă conversații pe teme sexuale prin text sau online.

■ Odată ce infractorul a început, acesta va face orice pentru a ține copilul 
sub controlul său și acesta poate amenința că va trimite materialele prietenilor 
și familiei copilului, cu excepția cazului în care copilul continuă să facă ceea 
ce cere infractorul.

Informații rapide cu privire la discuțiile prin internet cu 
tentă sexuală

 3 Tinerii au o viziune stereotipică cu privire la infractorii care inițiază 
discuții prin internet cu tentă sexuală și îi consideră a fi bărbați în 
vârstă, supraponderali.

 3 Infractorii care inițiază discuții prin internet cu tentă sexuală pot 
fi de orice vârstă.

 3 Infractorii care inițiază discuții prin internet cu tentă sexuală își 
pot schimba identitatea pentru a câștiga încrederea copilului.

 3 Infractorii care inițiază discuții prin internet cu tentă sexuală 
sexualizează relația cu copilul.

Sfaturi rapide de parentaj digital – Cum să vă comportați cu 
copilul dumneavoastră pentru a limita riscurile
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 3 Asigurați-vă că copiii dumneavoastră nu adaugă persoane străine 
ca „prieteni” pe rețelele de socializare și nu distribuie informații 
de identificare personală.

 3 Observați cum interacționează copilul dumneavoastră cu 
tehnologia: se schimbă comportamentul acestuia atunci când 
intrați în cameră? Schimbă imaginea pe ecran sau oprește repede 
calculatorul?

 3 Mențineți cele mai stricte setări de confidențialitate pe toate 
dispozitivele și platformele. Verificați aceste setări în mod periodic, 
deoarece acestea se pot reseta uneori atunci când platformele 
efectuează actualizări sau își schimbă termenii și condițiile.

 3 Învățați-i pe copiii dumneavoastră să gândească foarte bine înainte 
de a posta sau de a distribui informații. Gândirea critică este 
crucială în abordarea noilor tehnologii, a internetului și a rețelelor 
sociale. În loc să distribuie și să dea clic în mod automat, copiii și 
tinerii trebuie să facă o pauză și să reflecteze.

 3 Asigurați-vă că copilul dumneavoastră știe că poate să vă abordeze 
și să discute cu dumneavoastră întotdeauna cu privire la orice se 
întâmplă.
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5. ADEMENIREA 
COPILULUI PENTRU A 
FI SUPUS ABUZULUI 
SEXUAL („GROOMING”)

M ulți răufăcători sunt acum prezenți în mediul online, deoarece este 
ușor să găsești victime copii în spațiul cibernetic și această secțiune 
este dedicată exploatării și abuzului sexual asupra copiilor prin inter-

mediul rețelelor sociale, camerelor de discuții, mediilor de jocuri și a altor 
platforme online.

Făptuitorii abuzului sexual asupra copiilor formează relații cu 
copiii prin acostarea copiilor în scopuri sexuale prin intermediul 
tehnologiilor de informare și comunicare, stabilind o legătură 
emoțională pentru a le câștiga încrederea.
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Infractorii sexuali din mediul online își ascund adevăratele intenții 
și pot petrece mult timp pentru a câștiga încrederea unui copil, 
deși, după cum am văzut în cercetări precum cel al Proiectului 
European „Ademenirea copilului în mediul online pentru a fi supus 
abuzului sexual”, ademenirea copilului în mediul online este, de 
obicei, mult mai rapidă.

■ Deseori, infractorii pretind că au aceeași vârstă ca și copilul și folosesc 
camerele de discuții sau mediile de jocuri din mediul online care se concentrează 
asupra intereselor copiilor și tinerilor. Aceștia pot juca rolul unui prieten care 
îi susține, le pot cumpăra cadouri sau îi pot linguși pentru a încerca să își 
izoleze victima.

■ Făptuitorii care ademenesc în mediul online pot încerca să își exploateze 
sexual tinerele victime, convingându-le să participe la activitate sexuală în 
mediul online. Aceștia le pot cere să se angajeze în conversații cu caracter 
sexual sau le pot cere copiilor să trimită fotografii sau videoclipuri cu propria 
persoană.

■ În cele din urmă, făptuitorii care ademenesc pot cere copilului să se 
întâlnească cu ei în lumea reală, iar copilul ar putea fi supus violenței sexuale 
sau traficului de ființe umane.

Sfaturi rapide de parentaj digital – Cum să vă comportați cu 
copilul dumneavoastră pentru a limita riscurile

 3 S – SIGURANȚĂ (SAFE); Asigurați-vă că sunteți în siguranță, fiind 
atenți să nu dezvăluiți informații personale.

 3 M – ÎNTÂLNIRE (MEETING); Întâlnirea cu o persoană cu care ați 
luat legătura doar în mediul online poate fi periculoasă.

 3 A – ACCEPTARE (ACCEPTING); Acceptarea e-mail-urilor, IM-urilor 
sau a mesajelor instantanee sau deschiderea de fișiere de la 
persoane pe care nu le cunoașteți sau în care nu aveți încredere, 
poate fi periculoasă.

 3 R – CREDIBILITATE (RELIABLE); O persoană în mediul online poate 
minți cu privire la propria identitate.
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 3 T – RELATARE (TELL) Relatează părintelui, îngrijitorului tău sau 
unui adult de încredere dacă cineva sau ceva te face să te simți 
inconfortabil sau te îngrijorează.

Regulile SMART, Childnet

■ Ca în cazul trimiterii de fotografii nud pe telefonul cuiva, părinții ar trebui 
să fie conștienți de modul în care copilul lor interacționează cu tehnologia: este 
secretos cu privire la persoana cu care vorbesc, schimbă imaginea pe ecran? 
Folosește un limbaj cu caracter sexual, pe care nu v-ați aștepta să îl cunoască? 
Are cadouri și gadgeturi noi pe care nu i le-ați cumpărat?

■ Pentru copiii mai mari, părinții trebuie să se asigure, de asemenea, că 
copilul lor este bine informat cu privire la faptul că persoanele care ademe-
nesc pot utiliza rețelele sociale, aplicațiile de mesagerie instantanee, inclusiv 
aplicațiile destinate întâlnirilor între adolescenți sau platformele de jocuri online.





6. IMAGINI CU 
CARACTER SEXUAL 
UTILIZATE ÎN 
SCOPUL RĂZBUNĂRII 
(RĂZBUNAREA PORNO)

R ețelele sociale le permit oamenilor să creeze și să distribuie informații, 
idei, fotografii și alte forme de exprimare, cu toate acestea rețelele sociale 
și tehnologiile internetului pot fi, de asemenea, utilizate pentru a hărțui 

sau a șantaja sexual alte persoane.

Dezvăluirea neconsimțită a imaginilor cu caracter sexual, sau 
informal „răzbunarea porno”, definește imaginile și materialele 
auto-generate (de obicei intime sau explicite din punct de vedere 
sexual) care sunt distribuite în contextul unei relații. Imaginile sunt 
apoi distribuite altor persoane după încheierea relației.
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De exemplu Germania, Franța, Malta și Regatul Unit au creat legi 
care îi sancționează pe cei care distribuie imagini și materiale fără 
consimțământul persoanei implicate. Regatul Unit a creat chiar o 
Linie de asistență pentru răzbunarea porno, o linie de asistență 
care oferă consultanță juridică gratuită esențială cu privire la 
modul de scoatere a fotografiilor de pe Internet.

Sfaturi rapide de parentaj digital  – Ce trebuie să faceți în 
cazul în care copilul dumneavoastră primește o imagine cu 
caracter sexual a unui alt copil?

 3 Spuneți copilului dumneavoastră să nu distribuie imaginea. Nu 
o distribuiți nici online, nici offline.

 3 Solicitați companiei Google sau Microsoft să elimine link-urile 
către răzbunarea porno.

Sfaturi rapide de parentaj digital – Ce trebuie să faceți în ca-
zul în care copilul dumneavoastră a creat imagini sau video-
clipuri cu caracter sexual explicit despre el însuși și află că 
materialele sunt distribuite în mediul online?

 3 Nu dați vina pe copilul dumneavoastră pentru că a realizat o astfel 
de fotografie și susțineți-vă copilul în această situație stresantă și 
jenantă. Amintiți-vă că acesta se poate simți trădat.

 3 Păstrați dovezile făcând fotografii ale ecranului cu conținutul 
online și încercați să includeți adresa paginii de internet.

 3 Raportați conținutul platformelor rețelelor sociale și persoanelor 
autorizate în aplicarea legii.
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Sfaturi rapide de parentaj digital – Ce îi puteți spune copi-
lului dumneavoastră pentru ca acesta să evite să devină o 
victimă a răzbunării porno?

 3 Spuneți copilului dumneavoastră să nu facă niciodată fotografii 
sau videoclipuri cu caracter sexual explicit pentru un iubită, 
iubită – sau pentru oricine.

 3 Dacă un iubit sau o iubită face o fotografie cu copilul dumneavoastră, 
copilul dumneavoastră trebuie să ceară persoanei respective să 
o șteargă imediat. Spuneți copilului dumneavoastră să se asigure 
că vede că aceasta a fost ștearsă.

■ Ca în cazul tuturor problemelor privind exploatarea și abuzul sexual în 
mediul online, este esențial ca părinții și îngrijitorii să înceapă respectivele 
conversații într-un mod neconflictual.
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Observațiile dumneavoastră
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