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Αύξηση των καταγγελιών για παιδική πορνογραφία το 2011!
esos.gr
Κατά το έτος 2011, ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών που έλαβε η SafeLine ανήλθε
στις 3.635, στοιχείο που δείχνει τη συνεχή επαγρύπνηση του Έλληνα χρήστη του διαδικτύου
όσον αφορά τις παράνομες δραστηριότητες και το παράνομο υλικό που διακινείται στο
διαδίκτυο.

Το σημείο, ωστόσο, στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι το περιεχόμενο αυτών των
καταγγελιών, τι αφορούσαν και πώς αντιμετωπίστηκαν. Στην πίτα που ακολουθεί φαίνονται
ευδιάκριτα οι κατηγορίες του παράνομου περιεχομένου των καταγγελιών που
επεξεργάστηκε η Γραμμή κατά τη διάρκεια του 2011.

Το σπουδαιότερο στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι ο αριθμός των
αναφορών που σχετίζονταν με παιδική πορνογραφία. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 ο
αριθμός των καταγγελιών που αφορούσε παιδική πορνογραφία διπλασιάστηκε σε σύγκριση
με το Α’ εξάμηνο. Στο σύνολό τους, οι καταγγελίες με τέτοιου είδους περιεχόμενο
ξεπέρασαν τις εκατό και για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους καταχωρήθηκαν στην
κοινή βάση δεδομένων του INHOPE ( www.inhope.org ), του οποίου είναι μέλος η SafeLine,
και μέσα από εκεί προωθήθηκαν στις άλλες ανοικτές γραμμές καταγγελιών ανάλογα με τη
χώρα προέλευσης της παράνομης ιστοσελίδας. Ο αγώνας για την καταπολέμηση της
παιδικής πορνογραφίας και γενικότερα όσων εγκλημάτων αφορούν τη γενετήσια
αξιοπρέπεια των ανηλίκων συνεχίζεται καθώς αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο για τη
SafeLine.
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Τέλος, σημαντικό ήταν το ποσοστό του αριθμού των καταγγελιών που αφορούσαν στη
δημοφιλή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, αφού έφτασε το 35%. Για την
αντιμετώπιση όλων εκείνων των καταγγελιών που αφορούν το Facebook και έχουν να
κάνουν με παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση κωδικών πρόσβασης,
ηλεκτρονικό εκφοβισμό κλπ, η SafeLine διατηρεί επικοινωνία με τους διαχειριστές της
δημοφιλούς ιστοσελίδας. Μέσω αυτής της επικοινωνίας δίνεται η δυνατότητα προώθησης
των καταγγελιών και εύρεσης λύσης σε κάθε πρόβλημα του καταγγέλλοντα.

7 Φεβρουαρίου - Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2012
Νέος ειδικός οδηγός για μαμάδες και μπαμπάδες, για παππούδες και γιαγιάδες

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2012 εορτάζεται σήμερα σε περισσότερες από 74 χώρες
στον κόσμο με μια πολύ ξεχωριστή θεματική που αφορά στη σύγκλιση των γενεών με
σλόγκαν «Ανακαλύψτε τον ψηφιακό κόσμο μαζί… με ασφάλεια!». Εν όψει του φετινού
εορτασμού και συμπλέοντας με το παραπάνω σύνθημα του φετινού εορτασμού, η δράση
Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, εθνικός διοργανωτής της
Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, δημιούργησε έναν νέο συνοπτικό οδηγό για μαμάδες και
μπαμπάδες, για παππούδες και γιαγιάδες.
Γραμμένος σε απλή γλώσσα που απευθύνεται σε κάθε γονέα και κάθε παππού ή γιαγιά είτε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, είτε δε γνωρίζουν το μέσο - ο οδηγός δίνει σημαντικές
πληροφορίες για την επικοινωνία και την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής στο Διαδίκτυο,
για τους αγνώστους που γνωρίζουμε στο Διαδίκτυο, για την ηλεκτρονική παρενόχληση και
τον εκφοβισμό, για το μείζον ζήτημα της εγκυρότητας της διαδικτυακής πληροφορίας, για
την υπερβολική ενασχόληση, για τις ύποπτες ιστοσελίδες που θέλουν να μας αποσπάσουν
προσωπικές πληροφορίες και να μας βλάψουν οικονομικά, για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και
την καταλληλότητά τους ανάλογα με το κάθε παιδί, για την αποφυγή κακόβουλου
λογισμικού και ανεπιθύμητων μηνυμάτων, καθώς και για τα φίλτρα και τον γονικό έλεγχο.
Ο οδηγός θα διανέμεται δωρεάν στην ειδική διήμερη ανοιχτή εκδήλωση για την Ημέρα
Ασφαλούς Διαδικτύου που θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο, 11-12 Φεβρουαρίου,
στο «Τhe Athens Mall» από τη δράση Saferinternet.gr τον ΟΤΕ και την Cosmote. Χορηγών
των δράσεων Saferinternet.gr & YποΣΤΗΡΙΖΩ του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
Ο οδηγός είναι επίσης αναρτημένος στον ιστοχώρο www.saferinternet.gr (περιοχή
«Υλικό»). Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση βρίσκεται στη διεύθυνση:
www.saferinternet.gr/sid
.
Η Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα, Neelie Kroes, δήλωσε για τη σημερινή ημέρα :
«Είναι μεγάλη μου χαρά να χαιρετίζω σήμερα τον 9ο εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς
Διαδικτύου. Σε περισσότερες από 70 χώρες και 6 ηπείρους, ο κόσμος ευαισθητοποιεί
σήμερα σχετικά με τη σημασία της υπεύθυνης χρήσης του Διαδικτύου. Κατά μέσο όρο τα

2/3

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟ 2011
Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Τρίτη, 07 Φεβρουάριος 2012 17:41 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 07 Φεβρουάριος 2012 20:19

παιδιά στην Ευρώπη ξεκινούν τις online περιηγήσεις τους όταν είναι μόλις 7 ετών. Τα
περισσότερα αποκτούν προφίλ σε κάποιο ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης πολύ πριν να
μπουν στην εφηβεία.
Το Διαδίκτυο είναι διασκεδαστικό, και ένας από τους πιο ωραίους κόσμους για ένα παιδιά.
Ένας κόσμος γεμάτος πληροφορία, ένα κόσμος γεμάτος ευκαιρίες, που σου ανοίγεται
μπροστά σου με μερικά μόλις «κλικ». Όμως, γνωρίζω ότι υπάρχουν και άσχημα πράγματα
στο Διαδίκτυο. Είτε αφορά στο να χάνουμε τον έλεγχο των προσωπικών μας δεδομένων,
είτε στο να βομβαρδιζόμαστε(pester) από πορνογραφικές φωτογραφίες, είτε στο να
είμαστε το θύμα δικτυακής παρενόχλησης γεμάτης με μίσος, ακούω ιστορίες από παιδιά,
πολλές φορές μόλις 9 και 10 ετών, που γνωρίζουν πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί στους
online Κόσμους. Ίσως, μέσα από ιδία εμπειρία που τα θορύβησε.
Για να διασφαλίσουμε ότι το Διαδίκτυο είναι ένας ασφαλής και διασκεδαστικός κόσμος για
τα παιδιά μας πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Όλες οι γενιές πρέπει να ανακαλύψουν τον
ψηφιακό κόσμο μαζί… με ασφάλεια. Όλοι μαζί μπορούν να ανταλλάξουν γνώση και σοφία
και να κάνουν όλες τις online εμπειρίες τους θετικές εμπειρίες! Συνδυάζοντας τις
ικανότητας των νεότερων, με την πλούσια εμπειρία ζωής των μεγαλύτερων, μπορούμε να
βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν και να
Αντιμετωπίσουν σωστά τον ψηφιακό κόσμο. Θέλω να μιλήσουν όλοι μεταξύ τους ανοιχτά
για αυτά τα ζητήματα, οι γονείς να ρωτήσουν τα παιδιά τους, και τα παιδιά τους να
ρωτήσουν τους γονείς τους «πώς ήταν η ‘ψηφιακή’ σου ημέρα;». Και εμείς, που
δημιουργούμε πολιτικές, δουλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Έχουμε υλοποιήσει μια συμμαχία
με τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο του Διαδικτύου για να κάνουμε το Διαδίκτυο ένα
ασφαλέστερο μέρος για τα παιδιά. Μέσα από αυτή τη συμμαχία αναμένουμε να δούμε
εργαλεία που θα παρέχουν εύκολη αναφορά επιβλαβούς περιεχομένου, προστασία της
ιδιωτικότητας των προφίλ ανηλίκων χρηστών, και κατηγοριοποίηση του online
περιεχομένου ανάλογα με τις ηλικίες, στις οποίες αναφέρεται, ανάμεσα σε πολλά άλλα.
Σήμερα, εκατοντάδες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο stimulating την
creativity των νέων με διασκεδαστικές δράσεις και διαγωνισμούς. Και κάθε μέρα, όχι μόνο
σήμερα, τα Εθνικά Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου που συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργάζονται σε όλη την Ευρώπη για να προστατεύσουν και να
ενδυναμώσουν τα παιδιά, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, γραμμές βοηθείας και
γραμμές καταγγελίας παράνομου περιεχομένου. Και όλα αυτά γίνονται για να αποδείξουν
πως το να κάνουμε το Διαδίκτυο ασφαλές για τα παιδιά μας, μας αφορά πραγματικά όλους
μας: τα κέντρα λήψης αποφάσεων, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, γονείς, εκπαιδευτικοί, και
παιδιά. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
Έτσι λοιπόν, όπου και να είστε και με όποιο τρόπο λαμβάνετε μέρος στον σημερινό
εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, σας εύχομαι καλή επιτυχία!
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