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Tárgy: Jobb internet kialakítása a gyermekek részére, hogy megvédjük őket az online 
fenyegetésektől a jelenlegi korlátozó intézkedések alatt

A Covid19-járvány e kihívásokkal teli időszakában a digitális technológia alapvető szerepet játszik 
mindenki – köztük a gyermekek – mindennapi életében, és biztosítja az oktatás folyamatosságát, 
például oktatási tartalmak és digitális eszközök révén.

Ez a digitális technológia által kínált példa nélküli lehetőség azonban meghosszabbítja a gyermekek 
által a képernyők előtt töltött időt, ami azt jelenti, hogy a gyermekek jobban ki vannak szolgáltatva 
bizonyos digitális fenyegetéseknek és nem megfelelő tartalmaknak, például az online pornográfiának.

Az online pornográfia a szexualitást fiktív és sztereotip módon ábrázolja, és a fiatal felhasználókban a 
szexualitást illetően félrevezető képet, a kapcsolatok tekintetében nem megfelelő elvárásokat 
alakíthat ki, a nőket és a férfiakat szexuális tárgyakként ábrázolva. E bizonytalan időszakban a 
Bizottság elkötelezett annak biztosítása mellett, hogy a gyermekek a lehető legjobb feltételek mellett 
folytathassák tanulmányaikat.

1. Hogyan kívánja a Bizottság biztosítani, hogy miközben a gyermekek és a fiatalok felfedezik az 
internet kínálta számos lehetőséget, méltóságuk védelmet élvezzen a káros tartalmakkal 
szemben?

2. Ki fog-e alakítani a Bizottság közös iránymutatásokat, hogy védje a gyermekeket az online 
pornográfiának való nem szándékos kitettségtől, kezdve azzal, hogy felhívja a figyelmet a 
pornográfia káros hatásaira, és mind a szülőket, mind a gyermekeket felruházza az aktív 
védekezéshez szükséges eszközökkel? .
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