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Θέμα: Δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για τα παιδιά με σκοπό την προστασία τους από 
τις διαδικτυακές απειλές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος περιορισμού της κυκλοφορίας

Στις δύσκολες αυτές ώρες της πανδημίας COVID-19, η ψηφιακή τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην καθημερινή ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, αφού για παράδειγμα η 
συνέχεια της εκπαίδευσης διασφαλίζεται με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τα ψηφιακά εργαλεία.

Ωστόσο, αυτή η πρωτοφανής ευκαιρία που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία παρατείνει τον χρόνο 
που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερη ευπάθεια σε 
ορισμένες ψηφιακές απειλές και ακατάλληλο περιεχόμενο, όπως η διαδικτυακή πορνογραφία.

Είναι γνωστό ότι η διαδικτυακή πορνογραφία δημιουργεί μια πλασματική και στερεοτυπική εικόνα της 
σεξουαλικότητας και μπορεί να δημιουργήσει στους νεαρούς χρήστες παραπλανητικές αντιλήψεις 
σχετικά με τη σεξουαλικότητα, ανεπαρκείς προσδοκίες σχετικά με τις σχέσεις και μια εικόνα των 
γυναικών και των ανδρών ως σεξουαλικών αντικειμένων. Σε αυτό το πλαίσιο αβεβαιότητας, η 
Επιτροπή δεσμεύεται να εγγυηθεί ότι τα παιδιά θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους υπό τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες.

1. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ενόσω τα παιδιά και οι νέοι εξερευνούν την 
πληθώρα ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο, η αξιοπρέπειά τους προστατεύεται από το 
επιβλαβές περιεχόμενο;

2. Θα παράσχει η Επιτροπή ένα σύνολο κοινών κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των 
παιδιών από την ακούσια έκθεση στη διαδικτυακή πορνογραφία, ξεκινώντας από την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις της πορνογραφίας και τον εφοδιασμό των 
γονέων και των παιδιών με τα μέσα που χρειάζονται για την ενεργό προστασία τους; .
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