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Τι είναι παιδική πορνογραφία;
Η παιδική πορνογραφία ορίζεται διαφορετικά
από τη νομοθεσία της κάθε χώρας. Ο κοινός
παρανομαστής είναι οι αναπαραστάσεις
ανηλίκων που συμμετέχουν σε σεξουαλικές
πράξεις ή καταστάσεις που υποδηλώνουν
σεξουαλικές δραστηριότητες. Μερικές φορές
ο ορισμός περιλαμβάνει εικόνες που έχουν
υποστεί επεξεργασία από ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή και καρτούν.
Είναι ευρέως γνωστό ότι η παιδική
πορνογραφία είναι παράνομη και υπόκειται
σε ποινικές κυρώσεις. Επιπλέον υπάρχουν
σημαντικές διαφορές στην αντιμετώπιση της
παιδικής πορνογραφίας από χώρα σε χώρα.
Σε ορισμένες χώρες για παράδειγμα, ακόμη
και η εν γνώση κατοχή παιδικής
πορνογραφίας είναι έγκλημα (όπως στην
Ισπανία).
Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Διαδικτυακά
Εγκλήματα του Συμβουλίου της Ευρώπης η
παιδική πορνογραφία έχει τις εξής μορφές:
α. Ένας ανήλικος που συμμετέχει σε
σεξουαλική δραστηριότητα.
β. Ένα άτομο που συμμετέχει σε σεξουαλική
δραστηριότητα προσποιούμενο ότι είναι
ανήλικο.
γ. Ρεαλιστικές εικόνες που αναπαριστούν ένα
ανήλικο να συμμετέχει σε σεξουαλικές
δραστηριότητες.
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Τι είναι τα κυκλώματα
παιδοφιλίας;

Τι σημαίνει ο όρος grooming;

Οι παιδόφιλοι ξεκινούν συζητήσεις με τα πιθανά θύματα με σκοπό να αναπτύξουν φιλική σχέση με αυτά και
να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διαμονής τους, τα
ενδιαφέροντα, τα χόμπι και τις σεξουαλικές τους εμπειρίες.
Μέσα από την σχέση αυτή προκαλούν σιγά σιγά συζητήσεις σεξουαλικής φύσεως και πολλές φορές οι
παιδόφιλοι στέλνουν στα υποψήφια θύματα φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας αλλά και πορνογραφίας
ενηλίκων για να δώσουν την αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι το αποδεκτό και φυσιολογικό. Η τακτική αυτή
χρησιμοποιείται για να υπονομεύσει την απροθυμία των παιδιών στο να λάβουν μέρος σε σεξουαλική επαφή.
Χρησιμοποιείται επίσης για να αποτρέψει το θύμα από το να ζητήσει προστασία από τους γονείς και τους
δασκάλους του, αφού καταλήγει να νιώθει ένοχο που έχει ανταλλάξει τέτοιου είδους φωτογραφίες.

Μπορεί επίσης να γίνεται και ανταλλαγή εμπειριών
και γνώσεων ως προς την αποφυγή ανίχνευσης
και το σχεδιασμό εγκληματικών ενεργειών εις
βάρος παιδιών.
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Το grooming είναι η διαδικασία κατά την οποία, παιδόφιλοι, προσποιούμενοι ότι είναι έφηβοι, χρησιμοποιούν
τα chat rooms για να προσελκύσουν παιδιά με σκοπό να τα κακοποιήσουν. Τα chat rooms φιλοξενούνται στο
Διαδίκτυο και σε αυτά μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο. Συχνά
θεωρούνται από τα παιδιά ασφαλείς τόποι συνομιλίας στο Διαδίκτυο, τόσο εξαιτίας της δημόσιας φύσης της
συζήτησης αλλά και της λανθασμένης εκτίμησης των παιδιών ότι διατηρείται η ανωνυμία τους.

Ένα κύκλωμα παιδοφιλίας είναι μια ομάδα
ανθρώπων που εργάζονται μαζί μέσω Διαδικτύου
σε διαφορετικές χώρες και υπό διαφορετικά
νομοθετικά πλαίσια, με σκοπό τη συλλογή και
διανομή πορνογραφικού υλικού για τη δική τους
ικανοποίηση.

Πώς τα κυκλώματα παιδοφιλίας
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο;
Υπάρχει μια ισχυρή εντύπωση ότι το Διαδίκτυο έχει
γίνει ένας ισχυρός παράγων στην εξέλιξη των
παιδοφιλικών κυκλωμάτων παγκοσμίως. Πολλές
πρόσφατες καταδίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής και στο Ηνωμένο Βασίλειο απέδειξαν ότι
το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται ευρέως από τα μέλη
τέτοιων κυκλωμάτων, τόσο για να την ανταλλαγή
εμπειριών όσο και για την διακίνηση φωτογραφιών
παιδικής πορνογραφίας.
Η διάδοση της παιδικής πορνογραφίας προκαλεί
μεγάλη ανησυχία στους διεθνείς φορείς που
ασχολούνται με την προστασία των ανηλίκων.
Ανεξάρτητα από τους τρόπους που
χρησιμοποιούνται για την διακίνηση φωτογραφιών
παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο, το
πρόβλημα εξακολουθεί να είναι σοβαρό στη δυτική
Ευρώπη, όπου αποκαλύφθηκαν σημαντικά
κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας στη Δανία, την
Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη
Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Καθώς αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιούν εξελιγμένες
τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, κάνοντας χρήση
κρυπτογράφησης και κωδικών ονομασιών, γίνεται
συνεχώς δυσκολότερη η ανακάλυψή τους από τις
αρχές.
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Που μπορώ να καταγγείλω ύποπτες σελίδες;
Εάν πιστεύετε ότι βρήκατε μια ιστοσελίδα στην οποία υπάρχει παράνομο υλικό, τότε σας προτρέπουμε να
έρθετε σε επαφή με την Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή SafeLine.
Η SafeLine δέχεται καταγγελίες για ιστοχώρους (websites) ή υπηρεσίες νέων (newsgroups) που περιέχουν:
1. Εικόνες κακομεταχείρισης των παιδιών, οπουδήποτε στον κόσμο.
2. Ρατσιστικό και ξενοφοβικό περιεχόμενο που, κατά την άποψή σας, παραβαίνει την Ελληνική νομοθεσία.
3. Άλλο περιεχόμενο, παράνομο, κατά την άποψή σας.
Η SafeLine συνεργάζεται με τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ
και το Σχολικό Δίκτυο, Ερευνητικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα, Ενώσεις Καταναλωτών και την Ελληνική
Αστυνομία για τον περιορισμό της ροής του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Η SafeLine υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχέδιο Δράσης για την Ασφαλέστερη
Χρήση του Διαδικτύου" και λειτουργεί από την SAFENET, το συλλογικό όργανο των ISPs της Ελλάδας. Η
SafeLine είναι σε στενή επαφή με όλες τις Ευρωπαϊκές ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, ως μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των hotlines INHOPE.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Safeline στο τηλέφωνο 211 9558450, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση report@safeline.gr ή μέσω του ιστοχώρου www.safeline.gr.
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