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SFATURI PENTRU PĂRINŢI PRIVIND MEDIUL ONLINE

RISCURILE ÎN MEDIUL ONLINE
Cea mai bună apărare împotriva riscurilor în mediul online constă în deschidere, conştientizare şi educaţie. Discutã
cu copiii tãi despre mediul online, fii la curent cu experienţele lor şi învaţã din ele. Ajutã-i să utilizeze tehnologia în
mod pozitiv şi responsabil, stabilleşte limite şi oferã-le sfaturi şi asistenţă. Iată câteva riscuri despre care poţi discuta cu
copiii tãi:
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FURTUL DE IDENTITATE

Furtul de identitate este furtul de date personale în scopul
asumării identităţii unei alte persoane, de obicei pentru
avantaje financiare. Problema nu este nouă, însă ea a fost
accentuată de internet, deoarece infractorii au la dispoziţie
căi noi de a colecta date personale, la o scară mult mai largă.
Infractorii folosesc o gamă variată de metode pentru a colecta
date personale, de la colectarea datelor deja publicate
online (pe profilurile online şi reţelele de socializare), până
la folosirea unei diversităţi de tehnici de spam, phishing şi
pharming. Cea mai bună modalitate de prevenire a furtului
de identitate este, fără îndoială, să îl sfătuieşti pe copil să nu
publice pe internet date personale precum numărul contului
bancar, adresa, numărul de telefon, datele din documentul
de identitate, etc.

2

						

SPAM, PHISHING ŞI PHARMING

Mesajele spam sunt mesaje nedorite, care de obicei, sunt
distribuite pe scară largă. Mesajele spam pot include
conţinuturi comerciale, precum pornografie, medicamente,
tranzacţii financiare dubioase sau oferte „prea frumoase ca
să fie adevărate”.
Atacurile phishing se referă la trimiterea de e-mailuri către
utilizatori, cu scopul de a-i determina să-şi „actualizeze”
datele personale online, prin intermediul unui website fals
(de exemplu care imită o bancă). Aceste website-uri salvează
datele personale şi le folosesc în scopuri nocive.
Pharming este procesul de redirecţionare a utilizatorilor
către o copie frauduloasă a unui website real, din nou
cu intenţia de a fura date personale şi parole, în scopuri
infracţionale. Învaţã-i pe copiii tãi să identifice atacurile de
phishing şi pharming.
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ADEMENIREA

Ademenirea copiilor se referă la toate activităţile realizate
de o persoană cu scopul de a se împrieteni şi stabili o
legătură emoţională cu un minor. Scopul acestei „relaţii
speciale” este acela de a îndepărta inhibiţiile copilului, în
vederea unui abuz sexual sau a unei exploatări. Ademenirea
copiilor se poate folosi pentru a atrage minorii în activităţi
ilicite, precum prostituţia infantilă sau pornografia infantilă.
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HĂRŢUIREA CIBERNETICĂ

Hărţuirea cibernetică se referă la utilizarea tehnologiei cu
scopul de a vătăma, deranja, hărţui sau jena o altă persoană.
Hărţuirea cibernetică se poate realiza practic prin orice
mijloc, de la mesajele text şi vizuale răutăcioase trimise pe
telefonul mobil, la postările agresive de pe bloguri şi reţelele
de socializare, la e-mailuri şi chat sau chiar la websiteuri maliţioase, create exclusiv în scopul intimidării unei
persoane.
Hărţuirea cibernetică poate fi chiar mai nocivă decât formele
uzuale de hărţuire, din mai multe puncte de vedere, întrucât
există:
Posibilitatea de a invada, pe cale electronică, spaţiul
personal şi domiciliul victimei.
Un public potenţial mai mare.
O viteză mai mare de răspândire a mesajelor sau
imaginilor răutăcioase.
Dificultăţi în controlarea elementelor postate sau
circulate pe cale electronică.
O percepţie de anonimitate asupra hărţuirii cibernetice,
ca urmare a imposibilităţii asocierii unui chip, astfel
încât copiii se pot implica în activităţi la care nici nu ar
visa în realitate, fie ca făptaş, fie ca martor.
Comunicã-le copiilor tãi că este în regulă să-şi blocheze
„prietenii” sau să se deconecteze de la website-ul respectiv
dacă cineva sau ceva îi face să se simtă incomozi în mediul
online. În principiu, ei deţin controlul, ei sunt cei care decid
dacă blochează sau se deconectează, însă este bine ca ei să
discute aceste probleme cu un adult pe care îl cunosc şi în
care au încredere. Astfel, copiii şi tinerii vor avea convingerea
că au acţionat într-un mod sigur şi pozitiv.

AI NEVOIE DE MAI MULTE INFORMAŢII?
Aflã mai multe din reţeaua Insafe:
www.saferinternet.org

