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Comisia Europeană a decis finanţarea unui nou proiect ce îşi propune investigarea riscurilor
întâmpinate de copii în utilizarea internetului. Proiectul coordonat de Sonia Livingstone,
profesor la London School of Economics and Political Sciences (UK) beneficiază de 2,5
milioane de euro ce vor acoperi costurile derulării timp de doi ani a unei cercetări comparative
în peste 20 de ţări din spaţiul european.
Posibilele riscuri asociate utilizării internetului includ expunerea la conţinut nepotrivit
(violent sau pornografic), contactele periculoase (atragerea copiilor în scopuri sexuale, online
grooming) sau iniţierea de către copiii înşişi a unor comportamente dăunătoare, cum ar fi
agresivitatea online (cyberbullying).
Rezultatele primului proiect, EU Kids Online I (2006-2009), au fost prezentate în cadrul
conferinţei din 11 iunie 2009 desfăşurate la Londra la sediul London School of Economics.
Dintre acestea, dezvăluirea informaţiilor cu caracter personal reprezintă cel mai frecvent
comportament de risc, în timp ce întâlnirea unei persoane cunoscute pe internet constituie un
risc mult mai puţin frecvent (deşi rămâne comportamentul cel mai periculos). În plus,
cercetarea comparativă a dezvăluit o asociere între gradul de utilizare şi risc: ţările nordeuropene se pot încadra în categoria „utilizare crescută, risc crescut”, ţările din sudul Europei
se poziţionează în zona „utilizare redusă, risc redus”, în timp ce ţările din estul Europei pot fi
catalogate ca fiind de tipul „nouă utilizare, nou risc”.
Luând în considerare ritmul alert de difuzare a noilor modalităţi de comunicare şi conectare în
rândul populaţiei tinere, coordonatorii au considerat prioritară includerea României, alături de
Turcia, în noul val al cercetării.
Proiectul se va focaliza pe investigarea siguranţei pe internet a copiilor şi adolescenţilor cu
vârsta între 9-16 ani, completând analiza percepţiilor şi experienţelor acestora cu cea a
părinţilor lor. Un eşantion minim de 1000 de perechi de respondenţi părinte-copil va fi
asigurat în fiecare din ţările participante.
În plus, cercetătorii îşi propun diseminarea rezultatelor în rândul categoriilor de public
relevante, precum şi trasarea unui set de recomandări legate de minimizarea riscurilor online,
îndreptate spre întărirea cadrelor legale, auto-reglementarea agenţilor economici implicaţi şi
stimularea iniţiativelor de informare şi educare.
Echipa din România este coordonată de Monica Barbovschi, doctorandă la Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Membrii
echipei sunt conf. dr. Valentina Marinescu (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie
şi Asistenţă Socială), conf.dr. Delia Balaban (Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării), cercetător Anca Velicu (Institututul de
Sociologie al Academiei Romane), asis.univ. Maria Diaconescu şi asis.univ. Eva Laszlo
(Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială).
Mai multe informaţii legate de proiect se găsesc pe site-ul http://www.eukidsonline.net

