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Betreft: Creatie van een beter internet voor kinderen, om ze te beschermen tegen 
onlinebedreigingen tijdens deze lockdown

In deze moeilijke tijden als gevolg van de uitbraak van COVID-19 speelt digitale technologie een 
cruciale rol in het dagelijks leven van iedereen, ook van kinderen, bijvoorbeeld doordat de continuïteit 
van het onderwijs gegarandeerd wordt door middel van educatieve content en digitale middelen.

Deze ongeziene mogelijkheid die wordt geboden door digitale technologie, zorgt er evenwel voor dat 
kinderen meer tijd doorbrengen voor schermen, met als gevolg een grotere kwetsbaarheid voor 
bepaalde digitale bedreigingen en ongepaste content, zoals onlinepornografie.

Onlinepornografie biedt zoals bekend een fictieve en stereotype kijk op seksualiteit, en kan bij jonge 
gebruikers leiden tot misleidende percepties van seksualiteit, onaangepaste verwachtingen van 
relaties en een kijk op vrouwen en mannen als lustobject. In deze context van onzekerheid verplicht 
de Commissie zich ertoe te garanderen dat kinderen onderwijs kunnen blijven volgen onder de best 
mogelijke omstandigheden.

1. Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat de waardigheid van kinderen en jongeren beschermd 
wordt tegen schadelijke content, wanneer zij de talrijke mogelijkheden verkennen die het internet 
te bieden heeft?

2. Zal de Commissie een reeks gemeenschappelijke richtsnoeren indienen om kinderen te 
beschermen tegen onvrijwillige blootstelling aan onlinepornografie, te beginnen met 
bewustmaking van de schadelijke effecten van pornografie en het verstrekken aan zowel ouders 
als kinderen van de nodige middelen om zich actief te beschermen? .
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1 Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Maria Grapini (S&D)


