Otevřený dopis Evropské unii

Organizace občanské společnosti a práv dětí vyzývají: Udělejme z internetu bezpečné místo
pro děti!

18. listopadu 2022 - Evropský Den ochrany dětí před sexuálním zneužíváním

Každé dítě by mělo mít šanci vyrůstat v bezpečí s možností být přirozeně zvědavé a šťastné – prostě
být dítětem. Počet dětí, pro které je však dětství zásadně odlišné v tom, že jsou sexuálně
zneužívány, se nadále zvyšuje. Průzkumy ukazují, že více než polovina dětí, chlapců i dívek, bylo v
digitálním prostředí obtěžováno nebo zneužíváno. To zahrnuje například obdržení sexuálně
explicitních zpráv či fotografií od dospělého či někoho neznámého, žádosti o utajený sexuální vztah
udržovaný online, sdílení intimních fotografií oběti proti její vůli nebo žádosti o sexuální aktivity
online. V extrémních případech může mít takové zneužívání za následek i zmizení dětí.
Hrůzy zneužívání jsou kruté a s dostupností internetu se materiály ohledně sexuálního zneužívání
dětí ještě více šíří; důkazem toho budiž fakt, že v roce 2021 bylo v Evropě nahlášeno přibližně 85
milionů těchto fotografií a videí, přičemž Evropa tvoří 62 % tohoto obsahu. Sdílení, které se často
opakuje, může dětem způsobovat opakovanou viktimizaci.
Šíření materiálů o zneužívání dětí ztěžuje těmto dětem normální a zdravý život. Na základě
výzkumu z roku 2017 se téměř 70 % respondentů obává, že bude v online kolujících sexuálních
materiálech rozpoznáno, 83 % uvádí sebevražedné myšlenky a 60 % z nich se o sebevraždu
pokusilo.
Šíření těchto materiálů však není jedinou újmou, kterou děti mohou zažívat. Chatovací služby
umožňují pachatelům komunikovat s dětmi online, přičemž častým tématem bývá snaha o
domluvení setkání tváří v tvář, případně vynucování sexuálně explicitních snímků, které jsou
následně využívány jako prostředek k vydírání a získání dalších fotografií. Živé přenosy se rovněž
mohou využívat ke streamování sexuálního zneužívání dětí, kdy kriminálníci tyto streamy sledují a
ovládají napříč celým světem.
Každý den dochází k porušování práv dětí na ochranu před sexuálním zneužíváním. Ačkoliv
se jedná o nesnadný úkol, zdaleka nejsme tak bezmocní, abychom nemohli jednat. Máme
jasnou morální i právní odpovědnost bojovat proti těmto ohavným zločinům. Dnes, v
Evropský Den ochrany dětí před sexuálním zneužíváním, chceme vysvětlit, proč je tento
okamžik pro Evropu a svět tak kritický.
Nejsme bezbranní. Technologický pokrok a vymáhání práva spolu se silným systémem ochrany
dětí by mohly poskytnout nástroje k odstranění materiálů o sexuálním zneužívání dětí z online
prostoru. Může toho být dosaženo úměrně se striktně regulovanými technologiemi, které respektují
soukromí uživatelů internetu.
Dosavadní práce organizací zaměřujících se na ochranu dětí, včetně technologických společností, si
zaslouží uznání. Všechny dobrovolné akce musí pokračovat v souladu s pevným právním základem
a regulačním rámcem. Vezmeme-li však v úvahu exponenciálně rostoucí rozsah problému, je jasné,
že to stačit nebude. Evropská unie musí dostát svému slibu a udělat z internetu bezpečné místo
pro děti.

Přesně to má zařídit příslušná legislativa, kterou začátkem tohoto roku navrhla Evropská komise.
Tato legislativa je v současné době předmětem přezkoumávání v Evropském parlamentu a v
členských státech Rady Evropské unie. My, signatáři tohoto dopisu, děkujeme všem zúčastněným
za jejich tvrdou práci a vysoké ambice. Je to příležitost, kterou si představitelé EU nemohou
dovolit promeškat. Občané v celé EU vyjádřili širokou podporu (68 %) tomu, aby EU zavedla
legislativu, která zajistí bezpečnost dětí v online prostředí, a umožní využívání automatizovaných
nástrojů k identifikaci materiálů o sexuálním zneužívání dětí. Vyzýváme všechny, kdo mají zájem
se zapojit do boje s tímto problémem, aby se soustředili na účinná řešení, která posílí návrh
Komise a zajistí, aby přinesl hmatatelné výsledky pro ochranu dětí v digitálním prostředí.
Všichni s sebou přinášíme různé odborné znalosti a zkušenosti. Společně můžeme najít řešení, která
nám pomohou vybudovat svět, kde budou moci být děti v bezpečí, spokojené a šťastné – takový, ve
kterém může být každé dítě bezstarostně prostě dítětem.

Seznam signatářů:
1. Association Camerounaise pour la Promotion des Droits de l'Enfant (ACPDE)/
Cameroonian Association for the Promotion of Children's Rights (Africa)
2. Association Meilleur Avenir pour Nos Enfants (AMANE) (Morocco)
3. ASTRA - Anti-trafficking Action (Serbia)
4. Augusta Associates, LLC (United States)
5. BeBraveFrance (France)
6. Brave Movement (International)
7. Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT) (Germany)
8. Canadian Centre for Child Protection (International)
9. Centro integrado de apoio familiar (CIAF) - Intergrated Centre for Family Support (CIAF)
(Portugal/Brazil/France)
10. Cesta z krize, z.ú. (Czech Republic)
11. Child Helpline International (International)
12. Child Rescue Coalition (International)
13. Child Rights Centre Albania (Europe)
14. Child10 (Europe/International)
15. ChildFund Alliance (International)
16. Childnet International (United Kingdom/International)

17. Defence for Children - ECPAT the Netherlands (Netherlands)
18. Defence for Children International Greece (DCI Greece) (Greece)
19. Deutsches Kinderhilfswerk / German Children´s Fund (Germany)
20. Different & Equal (Europe/Albania)
21. ECPAT Austria (Austria/Europe)
22. ECPAT Belgium (Belgium)
23. ECPAT Bulgaria - Neglected Children Society (Bulgaria)
24. ECPAT Germany (Germany)
25. ECPAT International (International)
26. ECPAT Luxembourg (Luxembourg/International)
27. ECPAT Norway (Norway)
28. ECPAT Sweden (Sweden)
29. ECPAT Türkiye (Türkiye)
30. Empowering Children Foundation (Poland)
31. Eurochild (Europe)
32. Fondazione SOS - Il Telefono Azzurro Onlus (Europe)
33. Friends-International (International)
34. Hintalovon Child Rights Foundation (Hungary)
35. "Hope For Children" CRC Policy Center (International)
36. Igazgyöngy Alapítvány/ Real Pearl Foundation (Hungary)
37. Instituto de Apoio à Criança (Portugal)
38. International Centre on Sexual Exploitation (International)
39. International Child Development Initiatives (iCDi) (International)
40. International Falcon Movement – Socialist Educational International (IFM-SEI)
(International)
41. International Justice Mission's Center to End Online Sexual Exploitation of Children
(International)
42. Internet Watch Foundation (International/United Kingdom)
43. Kindernothilfe e.V. (KNH) (International)
44. Lasten perusoikeudet - Children´s Fundamental Rights ry (Finland)
45. Lightup Norway (Norway)
46. Linka detskej istoty, n.o. (LDI) / Child Safety Line Slovakia NGO (Slovakia)
47. Marie Collins Foundation (Europe/International)
48. Missing Children Europe (Europe)
49. Montessori Bundesverband Deutschland e.V. (Germany)
50. Montessori Europe (Europe)
51. National Center for Missing & Exploited Children (International)
52. National Center on Sexual Exploitation (International)
53. National Network for Children in Bulgaria (NNC), NNC's Legal Aid Network (Bulgaria)
54. National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) (United Kingdom)
55. Network for Children's Rights (NCR) (Greece)
56. NGO "Internet Safety Center “Stop sexting” (Ukraine)
57. PFAD Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e.V. / PFAD e.V. Association of
Foster Care and Adoptive Families in Germany (Germany)
58. Sentinel Foundation (International / Latin America)
59. SOLWODI Deutschland e.V. (Germany)

60. Spine (Netherlands/International)
61. Stiftung Digitale Chancen / Digital Opportunities Foundation (Germany/Europe)
62. Suojellaan Lapsia, Protect Children ry. (PC) (International/Finland)
63. SWGfL (International)
64. Tacteennaeil - ECPAT Korea (Korea)
65. Terre des Hommes (International)
66. The Global Partnership and Fund to End Violence Against Children (International)
67. The International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC) (International)
68. The Lucy Faithfull Foundation (United Kingdom/International)
69. The National Child Protection Task Force (International)
70. Thorn (International)
71. Together for Girls (United States/Europe/Asia/Africa/Latin American Countries)
72. UK Safer Internet Centre (United Kingdom)
73. Vatra Psycho - Social Centre (Albania)
74. WAVE Network (Women Against Violence Europe)
75. WeProtect Global Alliance (International)
76. Women's World Summit Foundation (WWSF) (International)
77. World Vision EU Representation (International)

