Οι οργανώσεις της Kοινωνίας των Πολιτών
καλωσορίζουν την Πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
για την Πρόληψη και την
Καταπολέμηση
της
Σεξουαλικής
Κακοποίησης Παιδιών: Ανοιχτή Επιστολή
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στις 11 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε προτεινόμενο Κανονισμό για τη
θέσπιση κανόνων περί της πρόληψης και καταπολέμησης της Σεξουαλικής
Κακοποίησης Παιδιών. Είναι επίκαιρος και ιστορικός, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά
και για όλο τον κόσμο. Με την ψήφισή του, η επιρροή του θα είναι σημαντική πολύ
πέρα από την ΕΕ και θα βοηθήσει στην πρόοδο του παγκόσμιου αγώνα κατά της
Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών, τόσο στον φυσικό , όσο και στον διαδικτυακό
κόσμο.
Επικεντρώνοντας στις διαστάσεις της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ylva Johansson, τονίζει ότι
υπάρχει αύξηση 6.000% στις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην
ΕΕ μέσω του διαδικτύου, μόνο τα τελευταία 10 χρόνια. Τα περισσότερα θύματα και οι
εικόνες παραμένουν κρυμμένα, και η κακοποίησή τους αόρατη και αδήλωτη. Αλλά
ακόμα και η κορυφή του παγόβουνου είναι τεράστια: το Εθνικό Κέντρο για τα
Εξαφανισμένα Παιδιά και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης (National Center for
Missing and Exploited Children) έλαβε το 2021, περίπου 85 εκατομμύρια φακέλους
που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το προηγούμενο έτος, αυτός
ο αριθμός ήταν 65 εκατομμύρια. Πάνω από το 62% του παγκόσμιου διαδικτυακού
(online) υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM: Child Sexual Abuse
Material) φιλοξενείται σε διακομιστές που εδρεύουν στην ΕΕ. Θα χρειαστεί
συνεργασία μεταξύ πολιτών, θεσμών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, τεχνολογικών
εταιριών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα
πρόβλημα τέτοιας κλίμακας.
Εμείς, ως συλλογική ομάδα οργανώσεων που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των
παιδιών, την ασφάλεια και την προστασία τους τόσο εντός, όσο και εκτός του
διαδικτύου, υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαν ένα
κρίσιμο βήμα προς την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Ο
προτεινόμενος Κανονισμός παρουσιάζει το όραμα ενός υπεύθυνου διαδικτύου στο
οποίο τα παιδιά θα είναι ελεύθερα να εξερευνούν τους διαδικτυακούς τόπους με
ασφάλεια. Αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται και

χρησιμοποιείται σε συμμόρφωση με τις αξίες της ΕΕ και σύμφωνα με τα θεμελιώδη
δικαιώματα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των παιδιών.
Τα ισχύοντα νομοθετικά πλαίσια διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ. Βασίζονται στην εθελοντική δράση από διαδικτυακούς παρόχους και δεν
στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν
με την εξέλιξη της τεχνολογίας παράλληλα με την κοινωνική εμπλοκή. Ο Κανονισμός
καθορίζει ένα εναρμονισμένο, δεσμευτικό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο το οποίο θα
μας επιτρέψει τα επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσουμε κρούσματα και υποθέσεις με
υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) που ήδη γνωρίζουμε, με νέο μη
ανιχνεύσιμο μέχρι στιγμής υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αλλά και
συμπεριφορές προσέγγισης και χειραγώγησης (grooming) παιδιών για σεξουαλική
εκμετάλλευση μέσω διαδικτύου. Συνεπώς:
Υποστηρίζουμε τις ισχυρές διασφαλίσεις που θεσπίζει ο εν λόγω Kανονισμός
ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών και η
τεχνολογία που χρησιμοποιείται, σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των
χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών. Μεταξύ άλλων, οι
τεχνολογίες απαιτείται να αξιολογούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Προστασίας Δεδομένων και να μην δύνανται να αντλούν καμία άλλη
πληροφορία εκτός αυτής που είναι αυστηρά απαραίτητη για τον εντοπισμό της
κακοποίησης. Η χρήση τους θα υπόκειται σε μια εξισορρόπηση μεταξύ των
θεμελιωδών δικαιωμάτων από μια ανεξάρτητη αρχή και κάθε χρήστης που
επηρεάζεται θα έχει το δικαίωμα αποτελεσματικής έννομης προσφυγής.
Καλωσορίζουμε το προτεινόμενο Κέντρο της ΕE, ως έναν ανεξάρτητο
οργανισμό με ισχυρούς δεσμούς με το υφιστάμενο σύστημα. Το Κέντρο θα
λειτουργήσει ως πυλώνας ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του υλικού
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM). Υπάρχουν παρόμοια Κέντρα με
διάφορες δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο και έχουν αποδείξει την αξία και
χρησιμότητά τους στον συντονισμό των προσπαθειών για την καταπολέμηση
της κακοποίησης παιδιών. Με ισχυρή εντολή να διασφαλίζει τη δράση των
παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, να στηρίζει τις προσπάθειες πρόληψης
και να παρέχει τη ζωτικής σημασίας δυνατότητα έννομης προσφυγής των
θυμάτων, η επιτυχία του νέου Κέντρου θα απαιτεί τη συνεχή συνεργασία σε
όλους τους τομείς από την αρχή. Προσφέρουμε τις γνώσεις και την υποστήριξή
μας για να βοηθήσουμε στη δημιουργία του.
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Επίσης, συγχαίρουμε τη γενική υποχρέωση να αξιολογούνται οι κίνδυνοι και
να υιοθετούνται προληπτικά μέτρα όπως ορίζεται από τον προτεινόμενο
Κανονισμό, και συνεπώς να προασπίζεται η ασφάλεια βάσει σχεδιασμού. Η
δημιουργία ενός νέου διαφανούς συστήματος μεταξύ της τεχνολογίας και των
χρηστών, θα προωθήσει ουσιαστική και μετρήσιμη δράση για την
αντιμετώπιση του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM).
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Αναγνωρίζουμε με το πέρασμα του χρόνου ότι οι εθελοντικές δράσεις από
μόνες τους, δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Επιπρόσθετα σε αυτές τις

προσπάθειες, η υποχρεωτική χρήση ασφαλών τεχνολογιών, κατ’ εντολή μιας
ανεξάρτητης αρχής, είναι μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση
αυτού του εγκλήματος όπως απαιτείται.
Όπως με κάθε Κανονισμό, η σωστή επεξεργασία των λεπτομερειών θα είναι
υψίστης σημασίας για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων προς όφελος των
παιδιών. Καλωσορίζουμε την πρόταση της Επιτροπής και ανυπομονούμε να
συνεργαστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να μοιραστούμε τη μοναδική
τεχνογνωσία μας για τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς διαδικτυακού
περιβάλλοντος. Η συντονισμένη απάντησή μας ενάντια στην διαδικτυακή απειλή
κατά των παιδιών, είναι ο μόνος δρόμος για να αντιστρέψουμε την παλίρροια
σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προσθέσετε το όνομα και τον οργανισμό
σας στη λίστα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με: Emily.slifer@wearethorn.org
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