Δελτίο Τύπου
Σύσκεψη φορέων για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού
στα ίντερνετ καφέ
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ως Συνήγορος του Παιδιού,
διοργανώνει την Πέμπτη 30.10.2008 σύσκεψη φορέων με θέμα: «Η προστασία των
δικαιωμάτων του παιδιού στα ίντερνετ καφέ».
Ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι το νομικό πλαίσιο που καλύπτει την λειτουργία των
καταστημάτων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου είναι ανεπαρκές, ως προς την προστασία
των ανηλίκων χρηστών τους από κινδύνους που επαπειλούν τη σωματική και ψυχική τους
υγεία.
Είναι πια αναγκαία μια παρέμβαση της Πολιτείας με στόχο την προστασία των παιδιών,
δεδομένου ότι η χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν τα συγκεκριμένα καταστήματα από
ανηλίκους, συχνά μάλιστα πολύ μικρής ηλικίας, έχει πολλαπλασιαστεί κατά τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας και είναι εν πολλοίς ανεξέλεγκτη.
Ο Συνήγορος του Παιδιού υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των φορέων
προκειμένου να αναπτυχθούν συντονισμένες δράσεις με σκοπό:
- τη λήψη μέτρων προστασίας των ανηλίκων, ιδίως μικρότερης ηλικίας, από την
παρατεταμένη και σε ακατάλληλες ώρες χρήση υπηρεσιών των ίντερνετ καφέ, από την
πρόσβαση σε ακατάλληλο για την ηλικία τους υλικό, αλλά και από την επίσκεψη αυτήν
καθεαυτήν στους χώρους αυτούς χωρίς την γνώση και έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων
τους.
- την καθιέρωση κριτηρίων και διαδικασίας πιστοποίησης καταστημάτων φιλικών στα
παιδιά, που διαθέτουν δηλαδή κατάλληλο πλαίσιο και περιβάλλον χρήσης για ανηλίκους
(π.χ. με αυτοδέσμευση μέσω κώδικα δεοντολογίας, με χρήση φίλτρων, απαγόρευση
καπνίσματος, παρουσία και παιδαγωγική επίβλεψη από κατάλληλα εκπαιδευμένους
ενηλίκους κ.ά.)
- Την πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης των ανηλίκων, των γονέων/κηδεμόνων
τους και του γενικού πληθυσμού για τους διαγραφόμενους κινδύνους και τη δεοντολογία
που πρέπει να τηρείται κατά την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα καταστήματα που
παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου.
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων
Υπουργείων (Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Επικοινωνίας, Παιδείας, Ανάπτυξης,
Οικονομίας), φορείς που εργάζονται για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά,
παιδίατροι και ειδικοί ψυχικής υγείας, ενώσεις καταναλωτών, επαγγελματικοί σύλλογοι
ιδιοκτητών καταστημάτων και σωματεία χρηστών διαδικτύου. Μπορούν επίσης να
συμμετάσχουν και εκπρόσωποι μη προσκεκλημένων φορέων που ενδιαφέρονται για το
θέμα.
Η σύσκεψη θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, οδός
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 3ος όροφος, Πέμπτη 30.10.2008 και ώρα 11.00 – 13.30.
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