Nestátní organizace vítají návrh Evropské komise
v oblasti prevence a boje proti sexuálnímu
zneužívání dětí: Otevřený dopis Evropské unii
11. května 2022 vydala Evropská komise návrh Nařízení nastavující pravidla pro prevenci a
boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. Jedná se o dobře načasovaný a historicky významný
akt nejen pro Evropu, ale i pro ostatní země. Po schválení se dopad této legislativy projeví
daleko za hranicemi EU, což zajistí jistý pokrok v celosvětovém boji proti sexuálnímu
zneužívání dětí v online i offline prostředí.
Pokud jde o online prostředí, komisařka EU pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová
zdůrazňuje, že jen za posledních deset let vzrostl v EU počet oznámení o online sexuálním
zneužívání dětí o 6000%. Většina zneužití a obětí zůstává skryta, jejich zneužívání není
vidět a není hlášeno. Ale i pomyslná špička ledovce je obrovská: Národní centrum pro
pohřešované a zneužívané děti (National Center for Missing and Exploited Children)
obdrželo v roce 2021 téměř 85 milionů souborů obsahující materiál týkajcí se sexuálního
zneužívání dětí. V předchozím roce se jednalo o 65 milionů. Více než 62 % online materiálů
týkajících se sexuálního zneužívání dětí (child sexual abuse material /CSAM) na celém světě
se nachází na serverech se sídlem v EU. K vyřešení problému v tomto rozsahu bude
zapotřebí spolupráce mezi občany, institucemi, aktéry veřejné politiky, technologickými
společnostmi a nestátními organizacemi.
Jako skupina organizací, bojující za práva, bezpečí a ochranu dětí v prostoru online i offline,
podporujeme návrh Evropské komise jako zásadní krok ke zlepšení ochrany práv dětí.
Navrhované Nařízení představuje vizi odpovědného internetu, kde budou děti moci
uspokojit svoji zvědavost a bezpečně se pohybovat v online světě. Jeho cílem je zajistit, aby
se technologie vyvíjela a používala v souladu s hodnotami Evropské unie a v souladu se
základními právy, přičemž bude zvláštní pozornost věnována ochraně práv dětí.
Stávající legislativní rámce se v jednotlivých členských státech EU značně liší. Tyto
spoléhají na dobrovolné zapojení poskytovatelů online služeb a nesnaží se řešit problémy,
které mohou nastat při vývoji technologií a jejich využívání ze strany uživatelů. Nařízení
nastavuje harmonizovaný, závazný a na budoucnost orientovaný rámec, který nám v
příštích letech umožní vyřešit současné i budoucí formy sexuálního zneužívání dětí (CSAM)
i sexuálního vykořisťování. Ze shora uvedených důvodů:

●

Podporujeme ochranná opatření zaváděná tímto Nařízením s cílem zajistit, aby
poskytovatelé online služeb a používané technologie respektovali základní práva

všech uživatelů, včetně dětí. Kromě toho bude třeba, aby byly technologie
posouzeny Evropským výborem pro ochranu údajů a aby nebylo možné získat jiné
informace, než ty, které jsou nezbytně nutné k odhalení zneužívání. Nezávislým
orgánem budou použity k vyvážení základních práv a každý dotčený uživatel bude
mít právo na účinnou nápravu v případě jejich poškození.
●

Vítáme navrhované EU Centrum jako nezávislou instituci se silnými vazbami na
stávající systém. Bude sloužit jako zásadní pilíř v boji proti CSAM. Podobná centra
existují v různých jurisdikcích po celém světě a při koordinaci úsilí v boji proti
sexuálnímu zneužívání dětí prokázala svou hodnotu a užitečnost. Spolu se silným
mandátem zajistit účast ze strany poskytovatelů online služeb, podporovat snahy o
prevenci a poskytovat odškodnění obětem bude úspěch nového Centra vyžadovat již
od začátku trvalou spolupráci ze strany všech sektorů. Nabízíme své znalosti a
podporu při jeho zakládání.

●

Rovněž oceňujeme obecnou povinnost hodnotit rizika a přijímat preventivní
opatření, jak je ustanoveno v navrhovaném Nařízení, a tím i jeho bezpečnost.
Vytvoření nového systému transparentnosti ve vztahu technologie - uživatelé
podpoří smysluplné a měřitelné konání při řešení CSAM.

●

Na základě našich dlouholetých zkušeností můžeme potvrdit, že dobrovolné akce
samy o sobě tento problém nevyřeší. Při zapojení veškerých těchto snah je povinné
používání bezpečných technologií nastavené nezávislým úřadem vítanou
iniciativou k řešení tohoto rozšířeného zločinu.

Stejně jako u každého jiného Nařízení bude mít získání podrobných informace velký význam
pro jeho úspěch při dosahování udržitelných výsledků ve prospěch dětí. Vítáme proto návrh
Komise a těšíme se na spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, abychom se mohli
podělit o naše jedinečné odborné znalosti s cílem vytvořit bezpečnější online prostředí.
Naše koordinovaná reakce proti online hrozbám pro děti je jediným způsobem, jak zvrátit
situaci v oblasti sexuálního vykořisťování a zneužívání dětí online.
Pro více informací nebo připojení Vašeho jména a názvu organizace do seznamu nás prosím
kontaktujte na níže uvedené adrese: emily.slifer@wearethorn.org.
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