
Abuso  sexual  contra  menores  na  internet,  un

problema que pode afectar a calquera

Sabemos que existen situacións de abuso sexual de menores na internet? Seguramente

si, polo menos polos medios de comunicación, pero cústanos entender que ocorran este

tipo de sucesos, e pensar no alcance e extensión do problema pode resultar abafador. É

unha  cuestión  moi  delicada,  precisamente  por  iso  necesitamos  previlo  e  saber  como

actuar.

Cando chegan  ás  nosas oídos noticias  sobre  situacións  de  abuso sexual  a  menores

(https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos-contra-menores),  aféctanos  especialmente.

Como é natural, somos sensibles ao sufrimento das persoas máis vulnerables, e vemos

que coas novas tecnoloxías o problema é máis complexo.

Agora, tanto os delincuentes que se dedican a conseguir estes contidos, como aquelas

persoas  que  buscan  consumilo  porque  presentan  unha  atracción  inadecuada  polos

menores válense da internet para os seus fins. Tentan localizar menores desprotexidos e

difundir despois os contidos íntimos que obteñen. Pero, como acceden aos menores?, en

que espazos virtuais escóndense? E o máis importante, que podemos facer nós para

loitar contra este problema?

O abuso sexual de menores na internet

Os contidos  de  abuso  sexual  infantil  CASE (CSAM polas  súas  siglas  en  inglés)  son

aqueles contidos que representan actos sexuais de menores e/ou se focalizan nas súas
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zonas xenitais. De forma máis ampla, tamén se consideran contidos de explotación sexual

de menores (CSEM en inglés) outro tipo de materiais que, aínda que non se atopan nesta

categoría, producen unha  sexualización do menor (por exemplo, as imaxes de pousados

con énfase sexual).

Desde  hai  uns  anos,  recoméndase  evitar  o  uso  do  o  termo  ‘pornografía  infantil’

(https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos-contra-menores/Terminologia-apropiada)  entre

os medios de comunicación e a poboación. Aínda que este termo segue utilizándose no

ámbito legal, os expertos consideran que o seu uso contribúe a  banalizar o abuso sexual

de menores, ao asociarse cunha práctica lexítima e consentida, como é a pornografía

para adultos.

En gran medida, o modus operandi dos  abusadores pasa por establecer un contacto

inicial  con nenos e  adolescentes  que dea pé a unha relación  de confianza,  pasando

despois ao control emocional e, finalmente, á chantaxe con fins sexuais. A esta práctica

coñécella como  grooming (https://www.is4k.es/necesitas-saber/grooming) e ten como un

dos  seus  obxectivos  principais  a  produción  de  imaxes  e  vídeos  con  connotación  ou

actividade sexual, destinados ao consumo propio de pederastas ou de redes de abuso

sexual de menores.

Aínda  que  non  necesariamente  danse  sempre  todos  os  pasos,  habitualmente  os

delincuentes (que poden actuar sós ou formar parte dunha rede) captan a atención do

menor en calquera espazo da internet, como redes sociais (https://www.is4k.es/blog/las-

redes-sociales-han-llegado-para-quedarse),  xogos,  comunidades

(https://www.is4k.es/necesitas-saber/comunidades-peligrosas)  ou  foros.  Poden  facerse

pasar por alguén da súa idade ou directamente enviarlle propostas sexuais, co obxectivo

de  gañarse  a  súa  confianza  e  establecer  unha  relación.  É  entón  cando  solicitan  os

primeiros  contidos,  unha  imaxe  ou  un  vídeo  quitándose  a  roupa  ou  nunha  postura
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suxestiva. A partir de aí, comeza a extorsión e a chantaxe para que produza e envíe máis

material, baixo a ameaza de divulgar o que xa ten no seu poder.

Este proceso de coacción a partir do contido fornecido polo propio menor é o que se

coñece como sextorsión,  e é unha das técnicas máis utilizadas na actualidade para

conseguir  imaxes  ou  vídeos  íntimos  de  menores  de idade.  Este  proceso  pode  verse

iniciado pola práctica do sexting (https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting), na cal os

menores intercambian as súas fotos íntimas con outros menores de forma voluntaria. Co

perigo de que estas imaxes caian en mans de terceiros tras unha difusión descontrolada.

Como  ocorre  con  case  todos  os  riscos  na  Rede,  o  coñecemento  é  sinónimo  de

prevención. Se un menor e os adultos que están ao seu cargo coñecen estes procesos,

poderán detectalos e frear a situación antes de que chegue a ser un problema máis grave.

Loitando desde todas as frontes

Sabemos que os problemas máis complexos adoitan ir asociados a un certo tabú, e o

abuso sexual de menores non é unha excepción. O estigma social que o acompaña en

ocasións consegue que se  banalice o risco ou a posibilidade de converterse en vítima.

Para quen o sofre, pode supoñer unha barreira difícil  de sortear no momento de pedir

axuda ou simplemente aceptar o que está a ocorrer.

A cuestión máis importante a ter en conta é que calquera menor pode ser contactado con

fins sexuais na Rede, e a responsabilidade de protexelos e evitar estes sucesos é de

todos. É posible que, desde a familia, o centro educativo, ou calquera adulto que teña

relación co menor, percíbanse síntomas ou indicios de que está a se producir un abuso.

Incluso os propios menores poden ser conscientes diso se saben como detectalo.

Así, ante cambios de conduta, perda de amizades, retraimiento ou illamento social, por

precaución  debemos preguntarnos  se  está  a  ocorrer  algún  conflito  na  vida  dixital  do

menor. Ademais, moral e legalmente temos a obrigación de denunciar e reportar calquera

contido  que  poida  considerarse  un  abuso  sexual  (https://www.is4k.es/denuncia-casi).

Desta forma, estaremos a contribuír a minimizar o problema ou mesmo directamente á

resolución dun caso de explotación.

É  esencial  expresar  un  rexeitamento  firme  ante  condutas  inapropiadas  por  parte  de

persoas adultas que senten algún tipo de atracción polos menores de idade. Non existe

xustificación  para  estes  comportamentos  e  non  debemos  permitir  que  se  normalicen
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socialmente. En realidade, trátase dun problema que debe tratarse con axuda profesional

para poder xestionalo adecuadamente.

Como  previr  estas  situacións  desde  casa?  A  mediación  parental

(https://www.is4k.es/necesitas-saber/mediacion-parental)  é  a  resposta.  Debemos

promover un uso seguro e responsable, fomentar o diálogo cotián sobre a súa rutina na

internet e transmitir os coñecementos necesarios para que poidan aprender a protexerse

a si  mesmos. Á súa vez, mostrarémoslles como denunciar e reportar os contidos que

atopen ou aquelas persoas que lles molesten na Rede.

Co  obxectivo  de  impulsar  a  conciencia  social  sobre  o  abuso  sexual  de  menores  na

internet,  desde   INCIBE  lanzamos  unha  campaña  de  sensibilización

(https://www.incibe.es/stop-abuso-menores),  con  recursos  que  nos  axudarán  a  saber

como enfrontarnos ao problema, detectar posibles riscos ou situacións que poden derivar

nunha sextorsión. Seguide nosas actualizacións para ver todo o contido!

Por  último,  lembrámosvos  que a  Liña  de  axuda  en ciberseguridade  do INCIBE,  017,

(https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad)  está  dispoñible  para  consultar

calquera dúbida respecto diso. Entre todos podemos frealo, implicándonos e transmitindo

ás menores pautas que lles permitan navegar seguros.

Fonte: Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)

https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad
https://www.incibe.es/stop-abuso-menores
https://www.is4k.es/necesitas-saber/mediacion-parental

