Από ‘’Παράθυρα’’ απειλούνται τα παιδιά μας
24 καταγγελίες κατοχής παιδικής πορνογραφίας από κατοίκους Κύπρου κατά
το έτος 2011
Πάνε τα χρόνια που η ασφάλεια ισοδυναμούσε με ένα κλειδί. Στα σπίτια του
εικοστού πρώτου αιώνα, υπάρχει πάντα ένα παράθυρο ανοιχτό, μια οθόνη
κάποιου υπολογιστή, από όπου το έγκλημα μπορεί να εισέλθει ύπουλα.
Η αυξημένη δράση παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου, σε παγκόσμια
επίπεδα, ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι έτοιμη για τη λήψη
νέων σκληρών μέτρων για την καταπολέμηση του συγκεκριμένου διαδικτυακού
εγκλήματος.
Βάση των στατιστικών στοιχείων του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, για το έτος 2010 υπήρξαν 9 καταγγελίες κατοχής παιδικής
πορνογραφίας από κάτοικους Κύπρου, ενώ για το 2011 καταγράφηκαν 24
καταγγελίες. Όσων αφορά περιπτώσεις πορνογραφικού υλικού σε δωμάτια
επικοινωνίας – chat rooms, με θύματα κάτοικους Κύπρου αναφέρθηκαν έξι
καταγγελίες για το 2010 ενώ για το 2011 μόνο μία. Το Γραφείο
Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατά το έτος 2010 εντόπισε 236
περιπτώσεις παιδικού πορνογραφικού υλικού που φορτώθηκε στο διαδίκτυο
από το εξωτερικό και 13 περιπτώσεις κατά το 2011. Σχετικά με το θέμα αυτό,
πληροφορήθηκαν οι αρχές κάθε χώρας.
Νέα νομοθεσία
Η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με 541 ψήφους υπέρ και δύο κατά, προβλέπει τη
συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης και στοχεύει σε βαριά
πρόστιμα και ποινή φυλάκισης στα άτομα που έχουν πρόσβαση σε τέτοιου
είδους ιστοσελίδες. Οι δημιουργοί παιδικών πορνογραφικών σελίδων θα
αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης πάνω από τρία χρόνια, ενώ τουλάχιστον ένα
χρόνο φυλάκιση θα έχουν οι χρήστες. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει
να καταρρίψουν ηλεκτρονικές σελίδες παιδικής πορνογραφίας στη χώρα τους
ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να μπλοκάρουν την
πρόσβαση εντός των ορίων της χώρας.

Αν και η πρώτη νομοθεσία, κατά του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού εγκλήματος,
που εφαρμόστηκε σε Ευρωπαϊκή κλίμακα, συμπεριλαμβανομένης και της
Κύπρου, ξεκίνησε το 2004, δεν φαίνεται να έφερε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Ο αριθμός των ιστοσελίδων με παιδικό πορνογραφικό υλικό
έχει αυξητική τάση χρόνο με το χρόνο, ενώ έρευνες αναφέρουν ότι περίπου
200 εικόνες με παιδικό σεξουαλικό περιεχόμενο, αναρτίζονται κάθε μέρα στο
ίντερνετ. Ταυτόχρονα, όσο το πρόβλημα μεγαλώνει, οι ηλικίες των παιδιών
που παρουσιάζονται στις πορνογραφικές ιστοσελίδες, μικραίνουν και οι
εικόνες γίνονται όλο και πιο βίαιες και αποκρουστικές. Σε πολλές περιπτώσεις
παρουσιάζονται παιδιά με χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων.
Οι δημιουργοί των διαδίκτυακών σελίδων αυτών, ανήκουν συνήθως σε
κυκλώματα παιδόφιλων από διαφορετικές χώρες. Χρησιμοποιούν υψηλής
τεχνολογίας επικοινωνιακά συστήματα και κωδικούς ώστε η αποκάλυψη και ο
εντοπισμός τους να γίνεται δύσκολη υπόθεση.
Οι παιδόφιλοι εγκληματίες που κινούνται και λειτουργούν διαμέσου του
ίντερνετ,
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πορνογραφικού περιεχομένου, αλλά και σε κοινόχρηστες ιστοσελίδες
επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τα λεγόμενα ‘’chat rooms’’. Από εκεί είναι
πιθανόν να προσεγγίσουν τα θύματα τους. Αυτό βέβαια μπορεί να αποφευχθεί
με τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση για τη χρήση του διαδικτύου.
Μέτρα προφύλαξης
Σύμφωνα με την Επίτροπο

του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων του

Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά, το σημαντικότερο έργο για την προστασία των
παιδιών από τέτοιους κίνδυνους, είναι καθήκον των γονιών. Οι ίδιοι οι γονείς
πρέπει να ενημερωθούν μέσω προγραμμάτων που παρέχονται. Εντύπωση
προκαλεί στην κυρία Κουρσουμπά, το γεγονός ότι οι γονείς δεν έχουν
αξιοποιήσει τα προγράμματα ενημέρωσης που έχουν είδη πραγματοποιηθεί
στην Κύπρο.
‘’Διάλογος και επικοινωνία μεταξύ γονιών και παιδιών’’, τονίζει η επίτροπος
Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Αυτή η σχέση επικοινωνίας, είναι κάτι οποίο ξεκινά να χτίζεται από την εποχή
που τα παιδιά είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Η σχέση επικοινωνίας είναι αυτή

που θα ωθήσει τα παιδιά στο μέλλον να νιώθουν εμπιστοσύνη στους γονείς
τους και να μοιραστούν μαζί τους εμπειρίες και προβληματισμούς. Ταυτόχρονα
οι γονείς θα είναι σε θέση να ανιχνεύσουν οποιαδήποτε αλλαγή στη
συμπεριφορά των παιδιών τους.
Τα σχολεία θα πρέπει επίσης να υιοθετήσουν προγράμματα ενημέρωσης
προς τους μαθητές αλλά και προς τους γονείς.
Οι εκπαιδευτικοί και οι λειτουργοί των σχολείων, τονίζει η κυρία Κουρσουμπά,
επιβάλλεται να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί όσων αφορά τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους μαθητές:
‘’Έχω δεχθεί καταγγελία από σχολείο σε κεντρική περιοχή, καθόλου
παραμελημένο από την κυβέρνηση, στο οποίο ενήλικες χρησιμοποιούσαν
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές το βράδυ, και το επόμενο πρωί μαθητές και
εκπαιδευτικοί
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πορνογραφικό υλικό.’’
Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί την ύπαρξη ιστοσελίδας παιδικής
πορογραφίας θα πρέπει να το αναφέρει στην αστυνομία ή στις υπηρεσίες
κοινωνικής ευημερίας.
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