Националният център за безопасен интернет с тревога наблюдава
подготовката в Европейския парламент за приемане на нови регулации с
декларираната цел за създаване на по-безопасна онлайн среда за деца и млади
хора.
Готвените промени в европейското законодателство за защита на
личните данни предвиждат да се обяви за незаконно ползването на социални
мрежи и други онлайн услуги, изискващи регистрация, включително и
електронна поща, под определена възраст без изрично удостоверено съгласие
на родител. Първоначалният вариант, който предвиждаше унифицирана
минимална възраст от 16 години за всички страни членки, беше променен
компромисно на минимална възраст между 13 и 16 години по решение на всяко
национално правителство. Тъй като очевидно е неминуемо да се сложи
минимална възраст, най-важното е тя да не бъде по-голяма от 13 години.
Вече немалко международни експерти и организации заявиха становището
си, че по-високата ограничителна възраст ще има крайно негативни ефекти.
Увеличаването на възрастта за ползване на онлайн услуги с регистрация на 14,
15 или 16 ще породи следните рискове:
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-

-

-
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още по-голяма част от милионите потребители на интернет под тази
възраст ще са принудени да се регистрират с фалшива възраст, като по
този начин попадат в неподходящо за тях социално обкръжение, а днес
децата стават активни потребители на интернет още от 5-6-годишна
възраст;
част от ненавършилите възрастта млади потребители ще бъдат тласнати
към „тъмния“ интернет, в който рисковете са значително по-големи и
разкриването на извършители на незаконни действия е на практика
невъзможно;
деца, които по една или друга причина не могат да докажат родителско
съгласие, ще бъдат откъснати от образователните и социализиращи
възможности на световната мрежа;
ще се спъне наложилата се практика стотици училища и учители да
използват социалните мрежи за комуникация с учениците, задаване на
домашни и получаване обратно на готовите работи;
деца със специални образователни потребности и проблеми със
социализацията ще бъдат лишени от възможността да общуват със свои
връстници, без техните проблеми да оказват влияние на това общуване,
както в реалния живот;
за мрежата от центрове за безопасен интернет, които приемат сигнали и
консултират деца, родители и учители при инциденти на непълнолетни в

интернет, ще стане незаконно оказването на съдействие на деца под
определената възраст при проблеми в социалните мрежи, а инцидентите
се случват най-често във възрастта 11-15 години.
Призоваваме държавните институции и представителите на България в
европейските институции да положат усилия или да спрат въобще готвените
промени, или да отстояват ограничителната възраст за България да е
възможно най-ниската.

