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Με 1.059.758 καταγγελίες παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου
ασχολήθηκε ο INHOPE το 2012!
Ο INHOPE (www.inhope.org), ο Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου, δημοσίευσε
την ετήσια αναφορά για το 2012, στην οποία καταγράφονται όλες οι ενέργειες και οι
προσπάθειες του Συνδέσμου για την εξάλειψη υλικού παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο.
Με τίτλο «Making a real difference”, η αναφορά περιλαμβάνει σημαντικά στατιστικά
στοιχεία, τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Καταγγελιών
INHOPE (IHRMS), τη μοναδική βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται από τις Ανοικτές
Γραμμές για την καταγραφή και προώθηση καταγγελιών Παιδικής Σεξουαλικής
Κακοποίησης (CSAM - Child Sexual Abuse Material). Στην Ελλάδα, η SafeLine αποτελεί
τον εθνικό εκπρόσωπο στο δίκτυο αυτό από το 2004.

Η ετήσια αναφορά περιλαμβάνει, επίσης, ιστορίες επιτυχίας σε όλο τον κόσμο και από όλο το
δίκτυο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δραστών και την ταυτοποίηση θυμάτων.
Επιπλέον, υπογραμμίζει τις ισχυρές συνεργασίες που υπάρχουν με τις διωκτικές αρχές καθώς
και με βασικούς παράγοντες της βιομηχανίας για τη γρήγορη απομάκρυνση υλικού
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από το διαδίκτυο.

Το 2012:


Το δίκτυο του INHOPE περιλαμβάνει 43 Ανοικτές Γραμμές σε 37 χώρες.



150 αναλυτές επεξεργάστηκαν 1.059.758 καταγγελίες παράνομου περιεχομένου.



37.404 καταγγελίες περιείχαν URLs με υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.



96% των καταγγελιών προωθήθηκαν σε διωκτικές αρχές εντός μίας ημέρας.



88% του παράνομου περιεχομένου απομακρύνθηκε από το διαδίκτυο εντός μίας
εβδομάδας.

«Εργαζόμαστε με πάθος για να καταστήσουμε το διαδίκτυο ως ένα καλύτερο και
ασφαλέστερο μέσο. Καταπολεμάμε ενωμένοι τη χειρότερη μορφή κακοποίησης στο
διαδίκτυο, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους πιο αδύναμους πολίτες
μας, τα παιδιά μας. Ο όρος παιδική πορνογραφία που χρησιμοποιείται συχνά δεν είναι τίποτε
άλλο από την σεξουαλική κακοποίηση πραγματικών παιδιών. Και τα παιδιά αυτά γίνονται
θύματα ξανά και ξανά κάθε φορά που οι εικόνες τους εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Είναι
αυτονόητο ότι ένα τέτοιο φρικτό έγκλημα χωρίς σύνορα, χρειάζεται διασυνοριακή
συνεργασία για την καταπολέμησή του», σημειώνει η Agnese Krike, η Πρόεδρος του
INHOPE.
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