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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2012- INHOPE, EUROPOL ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 28 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ:
Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΧΖΕΤΑΙ…
Στην ετήσια αναφορά για το 2012, ο INHOPE (Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών
Διαδικτύου) υπογραμμίζει χαρακτηριστικά τη συμμαχία 28 πρωτοπόρων εταιριών
υπηρεσιών Διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών με σκοπό τη δημιουργία πολιτικών, ώστε
το Διαδίκτυο να γίνει ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά.
Στο πλευρό του INHOPE βρίσκεται και η Google, η οποία οργάνωσε πολλαπλές
συναντήσεις με τα μέλη του INHOPE και του INSAFE καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
ανταλλάσοντας πληροφορίες και εμπειρίες ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλα
εργαλεία για μια πιο αποτελεσματική πάταξη του παράνομου περιεχομένου στο
Διαδίκτυο. Φυσικά, από τη μάχη κατά του παράνομου περιεχομένου δεν μπορούσαν
να απουσιάζουν οι αρχές επιβολής του νόμου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
διεθνές επίπεδο.
Η Europol στέκεται δίπλα στον INHOPE συμπεριλαμβάνοντας τον στην Διευθύνουσα
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού κατά της διακίνησης παιδικού πορνογραφικού
υλικού στο Διαδίκτυο. «Ο INHOPE είναι στρατηγικός συνεργάτης της Europol εδώ και
πολλά χρόνια. Η Europol προάγει πάντα τον ρόλο των γραμμών καταγγελιών ως
συμπληρωματικό στις ενέργειες των αρχών προάσπισης του νόμου και ο INHOPE
θεωρείται ως ο κατάλληλος αντιπρόσωπος των παραπάνω γραμμών», υπογραμμίζει
ο Valerio Papajorgji, Senior Specialist της Europol.
Η εμπειρία ετών του INHOPE αποδεικνύει ότι οι τρεις διαφορετικές δράσεις (Δράση
Ενημέρωσης, Γραμμή Καταγγελιών και Γραμμή Βοήθειας) που απαρτίζουν τα Κέντρα
Ασφαλούς Διαδικτύου, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στα κράτη-μέλη του,
συμπληρώνουν η μία την άλλη. Διαφορετικά στοιχεία συγκεντρώνονται από κάθε
δράση, και τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται και βοηθούν στην πρόγνωση
εξελίξεων. Αποτελούν επίσης ένα χέρι βοήθειας στην βιομηχανία του Διαδικτύου για
να μπορέσει η τελευταία να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες για την ασφαλέστερη
πλοήγηση των παιδιών.
Οι καταγγελίες παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο παίζουν έναν από τους πιο
σημαντικότερους ρόλους και αποτελούν ένα από τα πέντε βασικότερα σημεία που
έχει θέσει σε συζήτηση η Neelie Kroes, Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα, στις 28
ιδιωτικές εταιρίες της συμμαχίας. Μια ακόμη πρόκληση που έρχεται να αντιμετωπίσει
ο INHOPE τα επόμενα έτη, είναι η αποστολή σεξουαλικών φωτογραφιών, οι οποίες
ανεβαίνουν στο Διαδίκτυο από τα ίδια τα παιδιά. Σύμφωνα με μια μελέτη που
διεξήχθη από την Αγγλική Γραμμή Καταγγελιών Internet Watch Foundation,
αποκαλύπτει ότι 88% από τις αυτοδημιουργούμενες σεξουαλικές φωτογραφίες και

βίντεο, μεταφέρθηκαν από την αρχική τους ηλεκτρονική θέση και ανέβηκαν σε
ιστοσελίδες τρίτων.
Ο κόσμος του Διαδικτύου εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και ο INHOPE
προσεκτικά θα συνεχίσει να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τα μέλη του στην σκληρή
μάχη προς ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο για όλους!
Η Ελληνική Ανοικτή Γραμμή SafeLine για καταγγελίες παράνομου περιεχομένου στο
Διαδίκτυο, συνεχίζει τη δράση της, κλείνοντας φέτος το 10 ο έτος λειτουργίας της από
τον Απρίλιο του 2003 μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Safer Internet EL SIC της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι το επίσημο μέλος του INHOPE στην Ελλάδα από τις
18 Οκτωβρίου του 2005. Ο INHOPE έχει εξελιχθεί σε ένα δίκτυο 43 Ανοικτών
Γραμμών σε 37 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Για να διαβάσετε όλη την αναφορά, παρακαλούμε επιστεφτείτε την ιστοσελίδα του
INHOPE (www.inhope.org).
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