www.safeline.gr

2 Ιοςνίος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Ανοισηή Γπαμμή Καηαγγελιών SafeLine

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σο νέο θαινόμενο ηηρ ζεξοςαλικήρ εκβίαζηρ μέζω Διαδικηύος
Η ζεμνπαιηθή εθβίαζε (sextortion) απνηειεί κηα λέα κνξθή εθβίαζεο πνπ έρεη ιάβεη
κεγάιεο δηαζηάζεηο ζηνλ δηαδηθηπαθό θόζκν, ζε ζπλδπαζκό κε άιια θαηλόκελα
όπσο ην sexting, δειαδή ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ θαη θσηνγξαθηώλ ζεμνπαιηθνύ
πεξηερνκέλνπ, εηδηθά κέζσ Δηαδηθηύνπ θαη θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Οη λένη, αιιά θαη
άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο, δελ αληηιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο ηνπο θηλδύλνπο θαη
ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε θνηλνπνίεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.
Σηε ζεμνπαιηθή εθβίαζε, ν ζύηεο πξνζεγγίδεη ην ζύκα ζε θάπνην θνηλσληθό δίθηπν
όπσο ην Facebook, ζπρλά κε ςεύηηθν ινγαξηαζκό θαη ζηνηρεία (ελώ πνιιέο θνξέο
κπνξεί λα παξηζηάλεη αθόκα θαη αλήιηθν αγόξη ή θνξίηζη). Έρνληαο θεξδίζεη ηελ
εκπηζηνζύλε ηνπ, πείζεη ην ζύκα λα πξνβεί ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κπξνζηά ζηελ
θάκεξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ δεηάεη είηε ρξήκαηα είηε άιιεο πξνζσπηθέο
θσηνγξαθίεο ή θάπνηα ράξε ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα κε
δεκνζηεύζεη ην καγλεηνζθνπεκέλν πιηθό ζην Δηαδίθηπν ή γηα λα κελ ην απνζηείιεη ζε
γλσζηνύο θαη θίινπο ηνπ ζύκαηνο. Απηά ηα άηνκα πνιύ ζπρλά είλαη πξώελ
ζύληξνθνη ησλ ζπκάησλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ απεηιή γηα λα αλαγθάζνπλ ην ζύκα
λα επαλαζπλάςεη εξσηηθή ζρέζε καδί ηνπο ή γηα λα πάξνπλ εθδίθεζε (revenge porn).
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζπληζηά ε SafeLine ζηα παηδηά πνπ ζπλήζσο είλαη επθνιόηεξνη
ζηόρνη, κηαο θαη δείρλνπλ πνιύ πην εύθνια εκπηζηνζύλε ζε άηνκα θάζε θύινπ θαη
ειηθίαο πνπ γλσξίδνπλ ζην Δηαδίθηπν. Οη δξάζηεο εθκεηαιιεύνληαη ηελ παηδηθή
αθέιεηα θαη ζηνρνπνηνύλ παηδηά πνπ αλνίγνληαη εύθνια ζε άιια άηνκα κέζσ ηνπ
Δηαδηθηύνπ ή πνπ δεκνζηεύνπλ ζπρλά θσηνγξαθίεο ηνπο ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Όηαλ
θάπνην παηδί, αιιά θαη ελήιηθνο, πέθηεη ζύκα ζεμνπαιηθήο εθβίαζεο, ζπρλά βηώλεη

απηό πνπ ηνπ ζπκβαίλεη κε απμεκέλα αηζζήκαηα ληξνπήο, ελνρήο θαη θόβνπ, ελώ
θάπνηεο θνξέο ε ζπκαηνπνίεζε κπνξεί λα δηαξθέζεη ηόζν θαηξό, πνπ λα ην νδεγήζεη
ζε ηάζεηο απηνθαηαζηξνθήο.
Η ζεμνπαιηθή εθβίαζε απνηειεί έγθιεκα (ηηκσξείηαη κε ην απιό έγθιεκα ηεο
εθβίαζεο), ελώ ε δηάδνζε, θνηλνπνίεζε ή απνζηνιή εηθόλσλ παηδηθνύ ζεμνπαιηθνύ
πεξηερνκέλνπ, κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη ην έγθιεκα ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο.
Γηα λα ζηακαηήζνπλ ηε ζεμνπαιηθή εθβίαζε θαη ηε ζπκαηνπνίεζε, ηα παηδηά πξέπεη
λα επηθνηλσλήζνπλ κε θάπνηνλ –ζπλήζσο κε ηνπο γνλείο ηνπο, θάπνηα Γξακκή
Καηαγγειηώλ ή ηελ αζηπλνκία. Η SafeLine, ε Ειιεληθή Αλνηθηή Γξακκή Καηαγγειηώλ
γηα ην παξάλνκν πεξηερόκελν ζην Δηαδίθηπν, έρεη δερζεί από ηελ αξρή ηνπ έηνπο ήδε
11 θαηαγγειίεο γηα ζεμνπαιηθή εθβίαζε, ελώ γηα ην 2015, ν αξηζκόο ησλ ζρεηηθώλ
αλαθνξώλ πνπ δέρηεθε αλήιζε ζηηο 24.
Η SafeLine πξνηξέπεη ηνπο γνλείο λα δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ ηνπο όηαλ θάλνπλ ρξήζε δηαδηθηπαθήο θάκεξαο, λα
ζπδεηνύλ καδί ηνπο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ, θαζώο θαη λα γλσξίδνπλ
θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο αζθαιείο ξπζκίζεηο ζηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα θαη ηηο
ζπζθεπέο ηνπο, ώζηε λα κεηώζνπλ ηηο πηζαλόηεηεο λα παξαβηαζηνύλ ηα δεδνκέλα
ηνπο από θάπνηνλ ηξίην.
Εάλ πηζηεύεηε όηη εζείο ν ίδηνο ή θάπνηνο ηξίηνο έρεη πέζεη ζύκα ζεμνπαιηθήο
εθβίαζεο κέζσ Δηαδηθηύνπ, ζαο ζπκβνπιεύνπκε λα απεπζπλζείηε ζηελ Ειιεληθή
Αλνηθηή Γξακκή θαηαγγειηώλ SafeLine, ππνβάιινληαο θαηαγγειία είηε κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο καο, (www.safeline.gr/report) αλώλπκα ή επώλπκα, είηε κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο καο δηεύζπλζεο ζην report@safeline.gr, ή ζηε Μνλάδα Δίσμεο
Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο ζην ηειέθσλν 210 6476464.

Η SafeLine είναι η Ελληνική Ανοικηή Γραμμή Καηαγγελιών για ηο παράνομο περιετόμενο ζηο Διαδίκησο
και από ηο 2003 ηο επίζημο μέλος ηης Ελλάδας ζηον INHOPE (www.inhope.org) ηον Διεθνή Σύνδεζμο
Ανοικηών Γραμμών.
Για περιζζόηερες πληροθορίες, επιζκεθθείηε ηην ιζηοζελίδα μας www.safeline.gr.
Μπορείηε ακόμη να μαθαίνεηε νέα και άλλες ενδιαθέροσζες πληροθορίες από ηη ζελίδα μας ζηο
Facebook http://www.facebook.com/pages/Safeline/161410338270) ή να μας ακολοσθήζεηε ζηο Twitter
(@safeline_gr).

Υλοποιείηαι από ηο Ινζηιηούηο Πληροθορικής
ηοσ Ιδρύμαηος Τετνολογίας και Έρεσνας

