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Tema: Vaikams geresnio interneto kūrimas, siekiant juos apsaugoti nuo internete kylančių 
grėsmių dabartinio karantino metu

Šiais sudėtingais COVID-19 protrūkio laikais skaitmeninės technologijos atlieka labai svarbų vaidmenį 
kasdieniame visų žmonių, įskaitant vaikus, gyvenime, pavyzdžiui, švietimo tęstinumas užtikrinamas 
ugdymo turiniu ir skaitmeninėmis priemonėmis.

Tačiau ši precedento neturinti galimybė, kurią suteikia skaitmeninės technologijos, pailgina laiką, kurį 
vaikai praleidžia priešais ekraną, o tai reiškia, kad jie yra labiau veikiami tam tikrų skaitmeninių 
grėsmių ir nederamo turinio, pavyzdžiui, interneto pornografijos.

Įrodyta, kad interneto pornografija perteikia išgalvotą ir stereotipinę seksualumo viziją, dėl kurios jauni 
vartotojai gali susidaryti klaidingą nuomonę apie seksualumą, turėti neadekvačių lūkesčių dėl santykių 
ir moterų bei vyrų, kaip sekso objektų, viziją. Esant tokiai neaiškiai situacijai, Komisija yra 
įsipareigojusi užtikrinti, kad vaikai galėtų toliau mokytis geriausiomis įmanomomis sąlygomis.

1. Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad vaikai ir jaunimas galėtų pasinaudoti įvairiomis interneto 
teikiamomis galimybėmis, kartu užtikrinant, kad jų orumas būtų apsaugotas nuo žalingo turinio?

2. Ar Komisija pateiks bendrų gairių rinkinį, kaip apsaugoti vaikus nuo nepageidaujamo interneto 
pornografijos poveikio, pradedant informuotumo apie žalingą pornografijos poveikį didinimu ir 
suteikiant tėvams bei vaikams priemonių aktyviai apsisaugoti?
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