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Η προστασία των παιδιών στον κυβερνοχώρο

Φέτος, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας των Τηλεπικοινωνιών και της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας ήταν η προ-
στασία των παιδιών στον κυβερνοχώρο. 
Η ITU, της οποίας ο ΣΕΠΕ είναι μέλος, 
παρουσίασε την πρωτοβουλία “Child 
Online Protection - COP”, σε συνεργασία 
με διεθνείς εταίρους. Στόχος της πρωτο-
βουλίας είναι η προστασία των παιδι-
ών στον κυβερνοχώρο. Η πρωτοβου-
λία αυτή επιδοκιμάστηκε από αρχηγούς 
κρατών, υπουργούς και επικεφαλής διε-
θνών οργανισμών απ’ όλο τον κόσμο. 

Η πρωτοβουλία Child Online 
Protection

Η ανάγκη για την προστασία των παι-

διών στον κυβερνοχώρο είναι ξεκάθα-
ρη. Πριν από μια δεκαετία, παγκοσμί-
ως υπήρχαν μόλις 182 εκατ. άνθρωποι 
που χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο - 
και σχεδόν όλοι τους ζούσαν στον ανα-
πτυγμένο κόσμο. Στις αρχές του 2009, 
όμως, υπήρχαν πάνω από 1,5 δις χρή-
στες του Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο 
και περισσότεροι από 400 εκατ. από αυ-
τούς είχαν πρόσβαση στις ευρυζωνικές 
υπηρεσίες.

Το Διαδίκτυο, όλο και περισσότερο, γί-
νεται κοινό αγαθό - που αυξάνει ευρέ-
ως τις ευκαιρίες, αλλά επίσης και τους 
online κινδύνους, ειδικά για τα παιδιά. 
Η πρωτοβουλία COP σκοπεύει να αντι-
μετωπίσει την ασφάλεια στον κυβερνο-

χώρο ασχολούμενη με νομικά, τεχνικά, 
οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα, 
καθώς και με την ανάπτυξη της διεθνούς 
συνεργασίας. Οι βασικοί στόχοι της είναι 
να εντοπιστούν οι κίνδυνοι για τα παιδιά 
στον κυβερνοχώρο και η βελτίωση της 
κατανόησης των κινδύνων, όπως επίσης 
και η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων 
για να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίη-
ση των κινδύνων και στη διάχυση της 
γνώσης και της εμπειρίας από την εφαρ-
μογή τους.

Κάλεσμα για δράση 

Στη φετινή Παγκόσμια Ημέρα των Τηλε-
πικοινωνιών και της Κοινωνίας της Πλη-
ροφορίας, η ITU απεύθυνε πρόσκληση 
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σε όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής, 
τις νομοθετικές αρχές, τους επιχειρημα-
τίες και στη βιομηχανία του κλάδου Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών. Τους ζητήθηκε “να προωθήσουν 
την υιοθέτηση πολιτικών και στρατηγι-
κών, που θα προστατεύουν τα παιδιά 
στον κυβερνοχώρο και να προωθήσουν 
την ασφαλή πρόσβαση τους στα ηλε-
κτρονικά μέσα”. Αυτό δεν θα οδηγήσει 
μόνο στην οικοδόμηση μιας πιο περιε-
κτικής κοινωνίας της πληροφορίας, αλλά 
επίσης θα βοηθήσει τις χώρες να εκπλη-
ρώσουν τις υποχρεώσεις τους, βάσει της 
Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε 
το Νοέμβριο του 1989.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
και ιδιαίτερα τα κράτη μέλη 
της ITU, καλούνται: 

•  Να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχε-
τικά με τα θέματα που σχετίζονται με 
την προστασία των παιδιών στον κυ-
βερνοχώρο, να προσδιορίσουν τις πο-
λιτικές, τα εργαλεία και τους πόρους 
προς χρήση στις χώρες τους, ώστε να 
υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών και βέλ-
τιστων πρακτικών

•  Να υποστηρίξουν έργα που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη με σκοπό την ανάπτυ-
ξη κατευθυντήριων γραμμών για τους 
φορείς χάραξης πολιτικής και τις ρυθ-
μιστικές αρχές, σχετικά με την προστα-
σία των παιδιών στο διαδίκτυο

•  Να προσδιορίσουν τους κινδύνους για 
τα παιδιά στον κυβερνοχώρο, όσο το 
διαδίκτυο συνεχίζει να επεκτείνεται

•  Να κατασκευάσουν πηγές πληροφό-
ρησης για κοινή χρήση

•  Να προωθήσουν την ανάπτυξη ικανο-
τήτων με στόχο την ενίσχυση της πα-
γκόσμιας αντίδρασης στις απειλές κατά 

των παιδιών, κατά την περιήγηση τους 
στον κυβερνοχώρο. 

Τα προγράμματα των εταίρων

Κάτω από την ομπρέλα της πρωτοβου-
λίας COP, η ITU συνεργάζεται με οργα-
νισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, οι οποίοι διαθέτουν πληθώρα 
προγραμμάτων για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των παιδιών και των εφήβων 
στον κυβερνοχώρο. Παρακάτω ακολου-
θούν μερικά μόνο παραδείγματα:

Η INTERPOL συντονίζει τις 
έρευνες της αστυνομίας 

Η INTERPOL είναι ο μεγαλύτερος διεθνής 
οργανισμός αστυνόμευσης με 187 χώ-
ρες-μέλη. Ως οργανισμός διευκολύνει τη 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
αστυνομικών δυνάμεων και υποστηρίζει 
τις προσπάθειες για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήμα-
τος. Ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα, 
είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση παι-
διών και το διαδίκτυο χρησιμοποιείται 
ολοένα και περισσότερο από τους δρά-
στες. Η INTERPOL εκτιμά ότι υπάρχουν 
10 έως 20 χιλιάδες παιδιά - θύματα σε-
ξουαλικής κακοποίησης, των οποίων οι 

εικόνες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 
Ο οργανισμός είναι σε θέση να χρησιμο-
ποιήσει τη μοναδική θέση του στη διε-
θνή κοινότητα, όσον αφορά στην επιβο-
λή του νόμου για να συντονίσει έρευνες, 
καθώς και να αναλύσει πληροφορίες και 
στοιχεία. Επίσης, διαχειρίζεται τη βάση 
δεδομένων της INTERPOL για την παιδι-
κή κακοποίηση (ICAID), η οποία είναι ένα 
από τα κύρια εργαλεία που βοηθούν την 
αστυνομία στην καταπολέμηση της σε-
ξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο 
Διαδίκτυο. Μέχρι σήμερα, η βάση δεδο-
μένων έχει βοηθήσει την αστυνομία για 
τον εντοπισμό και τη διάσωση σχεδόν 
600 θυμάτων σε 31 χώρες. Επίσης, πα-
ρέχει ένα μηχανισμό για την ειδοποίηση 
των αρχών, όταν εντοπίζονται νέες εικό-
νες σεξουαλικής κακοποίησης. 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει και υπο-
στηρίζει τις προσπάθειες να καταστεί το 
διαδίκτυο ασφαλής χώρος, ιδίως για τα 
παιδιά. Κατά το διάστημα 2009 - 2013, 
υπό την αιγίδα του Προγράμματος της 
Επιτροπής για Ασφαλέστερο Διαδικτύο, 
θα χρησιμοποιηθούν €55 εκατ. για την 
καταπολέμηση παράνομου περιεχο-

Η ITU συνεργάζεται με οργανισμούς

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,

οι οποίοι διαθέτουν πληθώρα προγραμμάτων

για τη βελτίωση της ασφάλειας των

παιδιών και των εφήβων στον κυβερνοχώρο



μένου και επιβλαβών συμπεριφορών.
Θα χρηματοδοτήσει έργα για: 

•  Να διασφαλίσει ότι τα παιδιά, οι γονείς 
και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πώς να 
παραμείνουν ασφαλείς online 

•  Να παρέχει στους πολίτες εθνικά ση-
μεία επικοινωνίας για να καταγγέλλουν 
παράνομο και βλαβερό περιεχόμενο 
και συμπεριφορές

•  Να ενισχύσει αυτορρυθμιστικές πρω-
τοβουλίες

•  Να ενθαρρύνει τα παιδιά να συμμετέ-
χουν στη δημιουργία ενός ασφαλέστε-
ρου online περιβάλλοντος 

•  Να καθιερώσει μια βάση σχετικά με 
τη χρήση των νέων τεχνολογιών και 
των συναφών κινδύνων, φέρνοντας 
κοντά ερευνητές που ασχολούνται με 
την online ασφάλεια των παιδιών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε 26 ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουρ-
γηθεί “Κέντρα Ασφαλέστερου Διαδι-
κτύου”, για την ανάπτυξη ενημερωτικού 
υλικού και ενημερωτικών συναντήσε-
ων για παιδιά, γονείς και δασκάλους. 
Επίσης, λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά 
με παράνομο περιεχόμενο που βρέθη-
κε στο Διαδίκτυο και δίνουν συμβου-
λές για το πώς να παραμείνει κανείς 
ασφαλής στο διαδίκτυο, λειτουργούν 
γραμμές βοήθειας για την αντιμετώπι-
ση προβλημάτων, όπως ο εκφοβισμός 
στον κυβερνοχώρο. 

Το πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Δια-
δίκτυο χρηματοδοτεί διάφορα έργα για 
να βοηθήσει τη συλλογή και το συντο-
νισμό δεδομένων σχετικά με την παιδική 
πορνογραφία που διανέμεται μέσω δια-
δικτύου. Επίσης εξετάζει, τους κινδύνους 
από ακατάλληλο περιεχόμενο όπως για 

παράδειγμα τα online βίντεο παιχνίδια, 
μέσω του συστήματος “PEGI Online”.

Η UNICEF προωθεί ένα
προστατευμένο περιβάλλον 

Η UNICEF υπολογίζει ότι 300 εκατ. παι-
διά παγκοσμίως υφίστανται βία, εκ-
μετάλλευση και κακοποίηση και ότι 
εκατομμύρια περισσότερα δεν έχουν 
επαρκή προστασία. Η κακοποίηση πε-
ριλαμβάνει και την online παιδεραστία, 
η οποία αποτελεί ένα σημαντικό παρά-
γοντα πίσω από την εμπορία παιδιών.
Η UNICEF αναφέρει, σύμφωνα με στοι-
χεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασί-
ας για το 2005, ότι από τα 1,39 εκατ. 
ανθρώπων που έχουν εξαναγκαστεί σε 
εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση, 
το 40% με 50% είναι παιδιά. Η UNICEF, 
υποστηρίζει ότι “αυτό, είναι μια σύγχρο-
νη μορφή δουλείας”. 

Η UNICEF υπερασπίζεται και υποστηρί-
ζει τη δημιουργία ενός προστατευμένου 
περιβάλλοντος για τα παιδιά, σε συνερ-
γασία με τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό 
τομέα και την κοινωνία των πολιτών. 
Διεθνώς, η UNICEF σε συνεργασία με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, 
τη Διεθνή Οργάνωση για το τέλος της 
Παιδικής πορνείας, της Παιδικής πορ-
νογραφίας και της Εμπορίας παιδιών για 
Σεξουαλικούς Σκοπούς, παρουσίασαν 
έναν Κώδικα Συμπεριφοράς για την προ-
στασία των παιδιών από τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση στον τουρισμό. Το έργο 
στοχεύει στη συμμετοχή του κλάδου του 
τουρισμού στην ενεργή καταπολέμηση 
του παιδικού σεξουαλικού τουρισμού.

Το παραπάνω άρθρο είναι αναδημοσίευση 

από το ITUnews No. 4/2009.
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