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Онлайн педофилия (1)
Най-голямата опасност в интернет-

пространството, която за щастие засяга малък

брой деца и непълнолетни, е контактът с

педофил.

В интернет педофилите...

➢ започват контакт с набелязаната си жертва

най-често през някоя социална мрежа като

Фейсбук или Ask.fm, защото тези сайтове се

ползват от много деца и тийнейджъри.



Онлайн педофилия (1)
В интернет педофилите...

➢след като влязат в контакт с детето или

тийнейджъра, се представят за негов/неин

връстник или връстничка;

➢след започване на разговор, те често

предлагат комуникацията да се пренесе в скайп

- това е така, защото скайп е по-защитена

програма за комуникация от фейсбук,

например;

➢скоро след началото на разговора те

преминават към сексуални теми, като понякога

дори изпращат порнографски снимки или

видео, за да убедят детето, че тези неща са

напълно нормални;



Онлайн педофилия (1)
В интернет педофилите...

➢те правят опит да подмамят детето да си

направи снимка или видео по бельо, полугол/а

или гол/а;

➢в случай че получат снимка или видео от

детето, те започват изнудване, като

заплашват, че ще разпространят получените

снимки/видео, ако детето откаже да изпрати

още;

➢в много редки случаи изнудването цели и да

принуди детето да се яви на реална среща с

цел сексуална злоупотреба с него - по-често

събитията остават изцяло в интернет.



Страшните сайтове – печалба на гърба 

на детските страхове (2)

В последно време Центърът за безопасен интернет

получава сигнали за деца на 9-10 години, които си

показват сайтове и видеоклипове със страшно

съдържание – снимки на мъртви хора, изображения

на катастрофи и бедствия, игри с плашещи

изненади. Родителите съобщават, че след това

децата показват симптоми на травма – сънуват

кошмари или проявяват нервност.



Страшните сайтове – печалба на гърба 

на детските страхове (2)

Животът на възрастен, за който детето трябва да

се готви, не е безопасен или пък лишен от

неприятни и страшни изживявания. Четенето на

страшна приказка с детето всъщност е начин то да

има преживяване на страх, но в защитена среда и

със спокойствието, че до него има възрастен и

нищо лошо не може да му се случи. От друга

страна, децата изпитват непреодолимо

любопитство и влечение да видят нещо, което

предварително знаят, че ще ги уплаши.



Страшните сайтове – печалба на гърба 

на детските страхове (2)

Това любопитство на детето отдавна се

експлоатира от гонещи печалба сайтове,

влогъри и блогъри. Сегашният бум в

България се дължи на набирането на

популярност на български интернет-

личности на този „пазар“.



Пристрастяване към интернет (3)

Пристрастяването към интернет изглежда

като очевидно и често срещано явление

сред децата и тийнейджърите, тъй като те

прекарват все повече време онлайн и

ползват все повече устройства за тази цел.

Това твърдение обаче не е съвсем вярно.



Пристрастяване към интернет (3)

Изследванията, обаче, показват, че най-активните
потребители на социални мрежи и програми за
комуникация в интернет са най-активни и в
реалното общуване.
За всички хора интернет стана удобен начин за
свързване с приятели и познати, за намиране на
различна информация и за още много
разнообразни дейности - това важи и за децата и
тийнейджърите.
Освен това, общоевропейското изследване
„Децата на ЕС онлайн“ показа, че над 80 % от
учениците в европейските държави ползват
интернет и, за да си помогнат за училищните
задължения, а не просто, за да си губят времето.



Игрите с насилие (4)

Американският Pew Research Center, който

от десетилетия провежда редовни

изследвания за различните аспекти на

ползването на интернет, сравни

статистиките за младежка престъпност в

САЩ преди и след широкото

разпространение на компютърните игри.



Игрите с насилие (4)

Така се установява, че има 40-процентен

спад в насилието между млади хора след

появата на така популярните видеоигри.

Тези резултати сочат, че опитите да се

намери ефект от игрите с насилие върху

агресията на младите хора в реалния

живот, най-вече от страна на медиите,

всъщност прехвърля „от болната глава на

здравата“.



Онлайн речта, изпълнена с омраза (5)

В действителност две други явления в

интернет играят много по-голяма роля в

нарастването на агресивността при младите

поколения – онлайн-тормозът между

връстници и широкото разпространение на

речта на омразата.

Около 20% от децата и младите хора са били

подлагани на на различни форми на нападки,

обиди, унижения или заплахи в интернет, а

100% от тях са ставали свидетели на подобно

поведение.



Онлайн речта, изпълнена с омраза (5)

В комбинация с разклатените морални

норми в обществото и изобилието от

насилие в телевизиите и другите медии, у

младите хора се създава усещането, че

агресията и насилието са нормална част от

живота.



Риск от самоубийство (6)

За съжаление едни от най-опасните за

емоционално нестабилни деца и тийнейджъри

сайтове пропагандират самоубийството като

„единствен изход от този скапан живот“.

Международната асоциация на интернет горещи

линии INHOPE, в която членува и българският

Център за безопасен интернет, успява да ги

сваля за сравнително кратко време.

Но социалните мрежи са другата платформа,

където се проявяват подобни тенденции.



Риск от самоубийство (6)

Поради това фейсбук създаде специален

център за сигурност, който съдържа полезна

информация как потребители могат да

подкрепят свои приятели, споделящи

самоубийствени мисли в социалната мрежа,

както и къде може да се сигнализира и да се

потърси съдействие.

Създадена е и специална форма, през която

може да се докладва директно на фейсбук за

опасност от самоубийство.



Кражба на профил (7)

Представлява присвояването на чужд

потребителски профил в социална мрежа,

платформа за общуване (например Вайбър),

електронна поща или друг сайт.

Кражбата става възможна чрез влизане с

правилната парола и нейната подмяна с нова

и неизвестна за човека, на когото принадлежи

профила.



Кражба на профил (7)

Кражбата на профил:

- включва смяната на оригиналната парола, така че

собственикът на профила да не може да влезе в

него;

- може да включва и смяната на имейл-адреса, с

който е регистриран профилът;

- може да бъде част от онлайн тормоз;

- може да доведе до публикуването на снимки и

коментари, които собственикът не би публикувал,

или до разпращането на съобщения с неприятно

съдържание, обиди или заплахи до списъка с

приятели на профила.



Кражба на профил (7)

Превенция:

➢ Силна парола – малки и големи букви,

➢ Допълнителен имейл адрес. Във фейсбук

може да се добави втори имейл адрес към

профила, така че ако случайно паролата и

оригиналният имейл бъдат откраднати, може

да се поиска смяна на паролата през

алтернативната поща.

➢ Лична информация. Препоръчително е детето

да споделя възможно най-малко информация

за себе си като име, телефон, адрес, училище,

снимки.



Дезинформация и фалшиви новини (8)

С развитието на технологиите на практика всеки

потребител на интернет може да бъде автор на

информация и новини. Това може да бъде

колкото обогатяващо, толкова и заблуждаващо.

Хора, вярващи в конспирации, заговори, магии и

какво ли още не, разпространяват своите вярвани

през създаден от тях блогове, сайтове или през

социалните мрежи.

Двете основни причини за създаването и

разпространяването на невярна информация

обаче са печалбата и политическите пристрастия.



Дезинформация и фалшиви новини (8)

Признаци на кликбайт-сайтовете:

ЗАГЛАВИЯТА
➢ Заглавията не дават представа за какво се
говори в текста. Типични за тях са заглавия от
типа на: „Вижте какво потресе жителите на
Варна“.

СТРУКТУРАТА НА САЙТА
➢ Разпространяващите фалшива или
манипулативна информация сайтове често са
анонимни и липсва секция „За нас“, която да
представя кой е собственик и кои са авторите и
редакторите.

➢ Често отсъства каквато и да е информация за
контакти: адрес, телефон, имейл. Понякога те са
заменени просто с онлайн-форма за контакт.



Дезинформация и фалшиви новини (8)

Признаци на кликбайт-сайтовете:
СЪДЪРЖАНИЕТО

➢Типичен признак на фалшивата новина
или информация е липсата на
позоваване на източник. Измислената
информация често е прикрита зад изрази
като „световноизвестни учени“, „експерти
в областта“, „изследователи“, „световните
медии“, „запознати“.

➢Честа уловка е позоваването на
несъществуващи изследвания:
„американски учени“, „британски
изследователски център“, „институт за…“.



Секстинг (9)
Секстинг се нарича размяната на съобщения,

снимки или клипове със сексуално съдържание

между двама партньори. Думата е съставена от

думите „секс“ и „текстинг“ (писане на съобщения

на английски).

Секстингът:

➢ най-често съдържа разголени снимки, но може

да съдържа и клипове с полов акт;

➢ е практикуван както от възрастни, така и от

тийнейджъри и понякога деца;



Секстинг (9)

➢обичайно се случва доброволно във връзката

или флирта между връстници;

➢може да доведе до тормоз в истинския свят и

в интернет, ако такива снимки или видео

бъдат споделени с други хора;

➢може да доведе до опити за съблазняване на

дете или тийнейджър от страна на възрастен,

които се наричат още "груминг" (от английски

- подготвяне).



Онлайн тормоз (10)

Онлайн тормозът представлява

използването на интернет за нанасяне на

емоционална вреда върху други хора.

Много често той бива използван от деца и

тийнейджъри като начин да обидят,

отмъстят или просто да се пошегуват с

приятелите си. Той има различни форми.



Онлайн тормоз (10)

Онлайн тормоз може бъде създаването на

фалшив профил във фейсбук,

публикуването на подигравателни снимки

или клипове в сайтове като Vbox7 и

YouTube, или изпращането на обидни или

заплашителни съобщения чрез Viber или

WhatsApp.



Онлайн тормоз (10)

Онлайн тормозът...

- може да се извършва от всяко устройство,

свързано към интернет (смартфон, лаптоп,

компютър);

- често е насочен към по-уязвим съученик (от

различен етнос или изглеждащ по различен

начин);

- може да започне като опит за шега, но може да

бъде и целенасочено отмъщение;

- може да се случва 24/7, защото интернет е

достъпен навсякъде и по всяко време;



Онлайн тормоз (10)

Онлайн тормозът...

- обхваща много по-широк кръг от хора, освен

единствено съучениците и приятелите на

жертвата, тъй като интернет пространството има

огромен брой потребители и всеки може да види

дадено съдържание;

- може да предизвика нежелание за ходене на

училище и за общуване с връстници, страх от

използването на интернет, изолиране от другите,

тревожност, дори телесни симптоми като

главоболие и болки в стомаха.



Пропаганда на насилие (11)

Пропагандата на насилие и самонараняване

се съдържа в интернет страници, провокиращи

или към агресивни и вредни действия срещу

определен човек или определена група от хора,

или към самонараняване и самоубийство.

Пропагандирането на насилие и

самонараняване...

➢може да се срещне в сайтове, форуми или

групи, някои от които могат да бъдат лесни за

откриване, а други-не;



Пропаганда на насилие 11)

Пропагандирането на насилие и

самонараняване...

➢ включва текстове, снимки, клипчета, филми с

реч на омразата, като например ксенофобски

(съдържащи омраза към чужденците),

сексистки и хомофобски (съдържащи омраза

към хомосексуалистите) лозунги и призиви за

насилие, разпространяване на информация за

различни техники и материали за атакуване и

самонараняване;



Пропаганда на насилие (11)

Пропагандирането на насилие и

самонараняване...

➢не винаги представлява незаконно

съдържание, поради което премахването му

от мрежата понякога е трудно. Има случаи, в

които такива сайтове и форуми, лансират

идеи за забавление с много груб привкус и

елементи на насилие, над себе си или над

друг човек.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!


