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Ziua Siguranţei pe Internet. SONDAJ: Peste o treime dintre adolescenți au primit 
mesaje online de natură sexuală nedorite. World Vision România desfășoară 

campania “LunaSiguranțeiPeNet” 

București, 6 februarie 2023: Mai mult de o treime dintre adolescenții consultați de World Vision 
România (35.6%) au primit mesaje online, cu tentă sexuală, nedorite. Unu din trei adolescenți 
(33.5%) spune că are un coleg de școală ori prieten care a fost amenințat cu pornografia din 
răzbunare sau căruia i-au fost distribuite imagini nud cu el fără să-și dea acordul. Acestea sunt doar 
câteva dintre rezultatele unui sondaj realizat recent de fundație, publicate în apropiere de Ziua 
Internațională a Siguranței pe Internet (7 februarie). În această lună, fundația desfășoară pentru al 
doilea an campania “LunaSiguranțeiPeNet”. Astfel, va realiza trei webinare LIVE pe Instagram, 
dedicate adolescenților, despre revenge porn, grooming și cyberbullying. 

Fundația World Vision România alături de Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision 
România au consultat în luna ianuarie peste 600 de adolescenți, majoritatea de la liceu, despre 
abuzurile și agresiunile online cu care se confruntă. Printre temele vizate: cyberbullying (agresiune 
online pe Internet), revenge porn (răzbunarea prin pornografie) și grooming (încercarea unui adult 
de a stabili o relație de apropiere cu un minor ca să-l poată abuza sau exploata sexual).  

Pentru a crește siguranța pe internet și cu responsabilitatea de a-i proteja pe copii, fundația va 
organiza în luna februarie trei webinare LIVE pe Instagram, care vor fi susținute de Venera 
Dimulescu (jurnalistă care documentează din 2016 despre Revenge Porn), Gabriela Dumitriu 
(psiholog specializat în domeniul abuzului sexual cu minori, care va explica fenomenul de 
grooming) și Ana Udriște (avocată pe domeniul digital, care va vorbi despre cum adolescenții se 
pot proteja de cyberbullying).  

Detalii despre întregul eveniment aici: https://fb.me/e/5jHXt8rUK 

 

Principalele rezultate ale sondajului: 

- Mai mult de o treime dintre adolescenți (35.6%) au primit  mesaje online, cu tentă sexuală, 
nedorite. 

-  Aproape doi din zece spun că li s-a cerut, în mediul online, să se implice în interacțiuni de 
tip sexual. 

- Patru din zece (39%) cunosc tineri de vârsta lor care au fost abordați online cu mesaje de 
natură sexuală. 

- 5% au fost chiar ei amenințați cu distribuirea de fotografii nud sau le-au fost distribuite 
astfel de fotografii. 



                                                                                                                                          
 

 
 

- Unu din trei adolescenți (33.5%) are un coleg de școală ori un 
prieten care a fost amenințat cu pornografia din răzbunare sau căruia i-au fost distribuite 
imagini nud cu el fără să-și dea acordul. 

- Mai mult de șapte din zece (71.5%) au primit mesaje private, cereri de prietenie sau 
comentarii online de la persoane adulte necunoscute. 

- Aproape doi din zece (17.7%) spun că au vorbit, online, săptămâni sau chiar luni cu 
persoane necunoscute. 

- Mai puțin de 2 din 10 adolescenți spun că profesorii le-au vorbit la școală despre revenge 
porn. În același timp, doar unu din patru afirmă că i s-a vorbit la clasă despre grooming. 

- Dacă ar observa un caz de cyberbullying în școala lor, mai mult de unu din zece copii (13%) 
dintre adolescenți nu ar vorbi cu nimeni. Dacă ar observa un caz de grooming, aproape 17% 
nu ar vorbi cu nicio persoană. Procentul crește la 20% când vine vorba de tăcerea în fața 
cazurilor de revenge porn sau alte situații în care se distribuie poze nud fără acordul 
adolescenților.  

- Dintre adolescenții care spun că ar vorbi cu cineva despre abuzurile online care îi implică 
pe colegii lor de școală, profesorul-diriginte rămâne adultul cu care ar discuta cei mai mulți 
dintre respondenți. 

Mărturiile adolescenților despre revenge porne, grooming și cyberbullying 

“Una dintre colegele mele din liceu a fost șantajată de un bărbat. După ce i-a trimis niște poze 
nud cu ea, bărbatul i-a cerut bani ca să nu le facă publice.” 

“Am avut o prietenă care a fost într-o relație toxică. Când a realizat asta și a vrut să se despartă 
de el, acesta a amenințat-o că va distribui imagini nud cu ea pe rețelele de socializare.” 

“O fată mai mică decât mine cu an a fost amenințată de un bărbat că îi va omorî fratele și verișorul 
ei dacă nu-i trimite poze nud.” 

“Prietena mea, care are 14 ani, a fost șantajată cu publicarea pozelor nud de fostul ei iubit. În 
momentul de față, majoritatea elevilor din școală au acces la acele poze.” 

“O fată din școala mea s-a transferat în alt oraș, după ce o persoană a distribuit poze cu ea în 
ipostaze intime pe Internet.” 

“Am primit mesaje de la persoane de altă naționalitate. Îmi spuneau că sunt frumoasă și că vor 
să-mi dea bani.“ 

“Diferiți adulți mi-au dat mesaje în care încercau să atingă unele subiecte care nu erau necesare 
sau nu se puteau discuta cu un copil. Nu doar mie, dar și persoanelor apropiate mie, mai ales 
fete.” 

“Am fost adăugată într-un grup cu cinci fete și acolo am primit injurii și amenințări. Am raportat 
unui profesor și situația a fost rezolvată în aceeași zi.” 



                                                                                                                                          
 

 
 

“În clasele mai mici se făceau meme-uri cu colegi de care râdeau 
ceilalți copii din școală.” 

“A existat un cont de Instagram în care se postau jigniri față de unii copii din școala mea.” 

“Sunt gamer. Atunci când te joci online, cu oameni care se joacă în același timp cu tine și care te 
pot aborda pe chatul jocului, sunt șanse să se bage în seamă cu tine persoane care te vor jigni sau 
care au intenții ascunse.” 

Agresiunile online vin în cea mai mare măsură de la necunoscuți 

Cyberbullyingul asupra adolescenților vine de cele mai multe ori de la necunoscuți, afirmă două 
treimi (67%) dintre elevii care au răspuns chestionarului. De asemenea, și agresiunile online venite 
din partea persoanelor cunoscute sunt un fenomen răspândit. 27% dintre respondenți spun că, 
cel mai des, au fost agresate online de către vecini, colegi de clasă sau alte rude mai 
îndepărtate. 6% spun că, în cea mai mare măsură, au fost agresați în mediul online chiar de către 
părinți, frați sau prieteni foarte apropiați. 

Doar șase din zece adolescenți spun că le este indiferent dacă o persoană este agresivă cu ei în 
mediul online. Mai mult de unu din zece (11.6%) se simt triști într-o astfel de situație, iar aproape 
doi din zece (18.6%) sunt furioși.  

Dacă o persoană este agresivă cu ei în mediul online, peste 63% dintre adolescenți spun că vor 
bloca canalele de comunicare, iar aproape 29% spun că n-ar răspunde în niciun fel. Aproximativ 
6% afirmă că ar “răspunde” cu aceeași monedă. 

Mai mult de unu din patru adolescenți (26%) spun că s-au regăsit în situații în care nu erau siguri 
dacă sunt victime ale cyberbullyingului. Totodată, unu din zece spune că s-a aflat în situații în care 
nu erau sigur dacă este victimă a groomingului. 

În ce măsură școala îi informează pe adolescenți despre abuzurile din spațiul online? 

Mai puțin de 2 din 10 adolescenți spun că profesorii le-au vorbit la școală despre revenge porn. În 
același timp, doar unu din patru afirmă că i s-a vorbit la clasă despre grooming. Referitor la 
discuțiile despre cyberbullying, profesorii manifestă o mai mare deschidere. Mai mult de șase din 
10 adolescenți (61%) spun despre cadrele didactice că au abordat cu ei acest subiect. 

Dacă ar observa un caz de cyberbullying în școala lor, mai mult de unu din zece (13%) dintre 
adolescenți nu ar vorbi cu nimeni. Dacă ar observa un caz de grooming, aproape 17% nu ar vorbi 
cu nicio persoană. Procentul crește la 20% când vine vorba de tăcerea în fața cazurilor de revenge 
porn sau alte situații în care se distribuie poze nud fără acordul adolescenților.  

Dintre adolescenții care spun că ar vorbi cu cineva despre abuzurile online care îi implică pe colegii 
lor de școală, profesorul-diriginte rămâne adultul cu care ar discuta cei mai mulți dintre 
respondenți. Conform rezultatelor, acesta se bucură de o încredere mai mare decât părintele, 
directorul sau consilierul psihologic din școală atunci când vine vorba de persoana către care tinerii 
ar putea raporta agresiuni și abuzuri online legate de comunitatea școlară. De subliniat este că 



                                                                                                                                          
 

 
 

adolescenții au o mai mare deschidere și ar avea încredere să vorbească 
cu profesorul-diriginte despre cyberbullying (63%) față de grooming (49%) sau distribuirea de 
poze nud fără acord (42%). 

Atunci când ne uităm dincolo de intenție și îi întrebăm pe adolescenți dacă au vorbit, realitatea este 
că 71% dintre adolescenți nu au vorbit niciodată cu profesorii despre astfel de abuzuri din spațiul 
online.  

Același sondaj arată că Internetul rămâne sursa cea mai la îndemână de informare în legătură cu 
riscurile din mediul online. Peste 72% dintre adolescenți spun că de pe net își iau informații despre 
cyberbullying, în timp ce 56% au aflat tot din acest mediu despre grooming. Doar 47% au aflat ce 
înseamnă revenge-porn de pe Internet. 

“Este evident că, undeva, între intenție și acțiunea adolescentului de a vorbi cu un adult despre 
abuzurile din mediul online există o prăpastie. Aceasta poate să apară din mai multe motive: de 
la lipsa conștientizării gravității acestor fenomene, mai ales asupra consecințelor psihologice care 
există asupra adolescenților, la teama că nu vor fi crezuți, la lipsa de încredere sau că nu pot 
schimba în bine acea situație. Este important ca toți cei care suntem preocupați de siguranța 
copiilor și adolescenților să ajungem la ei, prin canalele de comunicare pe care aceștia le folosesc 
cel mai des, pentru a-i învăța cum să se protejeze. O altă soluție pe care o propunem este 
încurajarea profesorilor-diriginți să inițieze mai multe discuții și activități despre abuzurile din 
spațiul online. Să explice cum acestea nu rămân blocate acolo, ci le afectează viața dincolo de 
ecran: la școală, în comunitate sau acasă. În acești profesori există o mai mare doză încredere 
din partea adolescenților, ceea ce i-ar putea ajuta să deschidă la clasă conversații despre 
asemenea  subiecte. Nu în ultimul rând, un rol extrem de important trebuie să îl aibă și părinții, 
care în acest moment nu se bucură de încrederea copiilor că pot discuta aceste subiecte deschis, 
dar care cu siguranță dacă ar fi ajutați, ar putea să devină partenerii de discuție ai adolescenților. 
Rolul nostru la World Vision este și acela de a-i ajuta pe părinți să răspundă nevoilor reale ale 
copiilor lor”, a declarat Mihaela Nabăr, director-executiv World Vision România. 

*73.8% dintre adolescenții-respondenți ai chestionarului realizat de fundația World Vision 
România provin din mediul rural, iar restul sunt din orașe (21.2%) și municipii reședințe de județ 
(5%). 76.4% sunt elevi la liceu, 22% la gimnaziu, iar 1.6% au terminat recent liceul. 

Despre World Vision România 

World Vision România  este o organizație care desfășoară programe de educaţie, intervenție umanitară de urgență, 

dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra 

muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. World Vision România face parte 

din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 32 de ani de 

prezență în România a ajutat peste 500.000 de copii și adulți, din aproape 500 de comunități situate în 18 județe. 

Detalii la www.woldvision.ro și http://fb.com/WorldVisionRomania 

 

 


