Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, 10 Φεβρουαρίου 2009
Σήμερα εορτάστηκε η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2009 σε περισσότερες από 55 χώρες σε όλο
τον κόσμο, με πάνω από 500 εκδηλώσεις όπως συνεντεύξεις Τύπου, ημερίδες και διαγωνισμούς
για παιδιά και νέους.
Στην κεντρική εκδήλωση στις Βρυξέλλες υπεγράφη σήμερα η πρώτη Ευρωπαϊκή συμφωνία επί
των αρχών για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση με 17 παρόχους ιστοχώρων κοινωνικής
δικτύωσης: Arto.com, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google/YouTube, Hyves, Microsoft
Europe, MySpace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Yahoo!
Europe και ZAP.lu.Τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:
 Μετάδοση μηνυμάτων ασφάλειας με εύκολα προσβάσιμο, κατανοητό και κατάλληλο για την
αντίστοιχη ηλικία τρόπο.
 Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι κατάλληλες για τις ηλικίες και το κοινό που
προσεγγίζουν.
 Προσφορά εύχρηστου μηχανισμού καταγγελίας συμπεριφοράς ή περιεχομένου που
προσβάλλει τους όρους χρήσης των υπηρεσιών.
 Διευκόλυνση και προτροπή χρηστών να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους και τα
προσωπικά τους δεδομένα.
Επίσης, σήμερα ξεκίνησε η πανευρωπαϊκή ενημερωτική (τηλεοπτική και online) εκστρατεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αφύπνιση των νέων ηλικίας 12 – 17 ετών σχετικά με την
ηλεκτρονική παρενόχληση, ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι
σήμερα.
Η Εικονική Έκθεση του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Insafe άνοιξε σήμερα για το κοινό και θα είναι
προσβάσιμη μέχρι και 24 Φεβρουαρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sidfair.org. Οι επισκέπτες
θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα δρώμενα γύρω από την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου
και να περιδιαβούν μέσα σε πολλές πηγές πληροφόρησης.
Για να μάθετε περισσότερα για την σημερινή ημέρα, επισκεφθείτε τον κεντρικό ιστοχώρο
www.saferinternetday.org
Τι είναι η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου «Safer Internet Day»
Στις 6 Φεβρουαρίου 2004 εορτάσθηκε για πρώτη φορά η «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» σε 16
Ευρωπαϊκές χώρες. Έκτοτε διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών
Κόμβων Ασφαλούς Διαδικτύου Insafe και τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κυρίας Viviane Reding.
Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου αποτελεί σταθμό προβληματισμού για τους τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά και τους νέους από παράνομο και επιβλαβές
υλικό που βρίσκεται στο Διαδίκτυο, αλλά και απολογισμού πεπραγμένων για να πετύχουμε τον
παραπάνω στόχο.
Επίσης, την ημέρα αυτή υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι τομείς της κοινωνίας μας έχουν ευθύνη και
πρέπει να συνεργάζονται στενά για την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου Διαδικτύου.

