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CSAM Οδηγίες για τα ΜΜΕ 
Αυτός ο οδηγός προορίζεται για τα μέσα ενημέρωσης και τα πρότυπα ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι οι 

ιστορίες υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές που ορίζονται 

από οργανώσεις προστασίας των παιδιών.

1) Απόρρητο & Προστασία
Η προστασία της ταυτότητας θα πρέπει να καλύπτει όλα τα εγκλήματα κατά των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της 

σεξουαλικής κακοποίησης. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να αποκλείουν την ονομασία συγκεκριμένων τοποθεσιών, την 

ηλικία/φύλο τόσο του δράστη όσο και του θύματος, τη σχέση μεταξύ του δράστη και του θύματος και άλλες 

αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες που μπορούν να θέσουν το θύμα σε πραγματικό κίνδυνο. Αυτή είναι μια σημαντική πρακτική, 

καθώς οι συλλέκτες CSAM είναι γνωστό ότι διακινούν πληροφορίες δημόσιας ταυτοποίησης. Η τηλεφωνική γραμμή των μελών μας 

στις ΗΠΑ, NCMEC, έχει δει περιπτώσεις όπου η απλή παρουσία των αρχών επιβολής του νόμου, σε συνδυασμό με την κάλυψη 

από τα μέσα ενημέρωσης, οδήγησε στην αποκάλυψη της ταυτότητας του θύματος.

Η γρήγορη δημοσιοποίηση σχετικά με μια υπόθεση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια έρευνα ή/και τις υπηρεσίες και την 

υποστήριξη των θυμάτων. Οι ανήλικοι αξίζουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Τα θύματα εγκληματικών 

πράξεων και οι ανήλικοι κάτω των εφηβικών ετών αξίζουν περισσότερη προστασία λόγω της ευαλωτότητάς τους. ΠΑΡΑΛΗΨΤΕ 

οποιοδήποτε οπτικό υλικό/στοιχείο από την υπόθεση στα μέσα ενημέρωσης και λάβετε όλα τα δυνατά μέτρα για να αφαιρέσετε το 

υλικό από το διαδίκτυο.

Οι παραβάτες συμβαδίζουν με τις πιο πρόσφατες τεχνικές έρευνας προκειμένου να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας και να 

αποφύγουν τον εντοπισμό. Οι παραβάτες χρησιμοποιούν συχνά το TOR και το Darknet για να μοιράζονται βίντεο και άρθρα όπου 

οι ερευνητές εξηγούν πώς «έσπασαν» μια υπόθεση. Η αποτυχία προστασίας της ταυτότητας του θύματος/επιζώντος μπορεί να 

επηρεάσει την ανάρρωσή του και να αποθαρρύνει άλλους να αναφέρουν αντίστοιχες περιπτώσεις. Επιπλέον, παραλείψτε το όνομα 

της διαδικτυακής πλατφόρμας όπου δημοσιεύτηκε το υλικό.

Συμβουλή: μιλήστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και σχεδιάστε ένα συντονισμένο πλάνο για ενοποιημένη και συνεπή ανταλλαγή μηνυμάτων.

2) Γλώσσα
Τα μέσα ενημέρωσης είναι υπεύθυνα για τον τόνο, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία και επιλεκτικό 

περιεχόμενο καθώς διαμορφώνουν την αντίληψη του κοινού για το έγκλημα.

Η χρήση εντυπωσιακού λεξιλογίου μεταφέρει το λάθος μήνυμα σχετικά με τη διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση 

παιδιών και θα μπορούσε να βλάψει θύματα και επιζώντες. Ενώ αυτές οι υποθέσεις είναι πολύ συναισθηματικές για 

όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών, είναι σημαντικό να αναφέρουμε γεγονότα χωρίς 

προκατάληψη ή υπονοούμενα.
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Να είστε ακριβείς σχετικά με τη σοβαρότητα του εγκλήματος χωρίς να είστε υπερβολικοί. Η κατοχή CSAM συχνά 

απορρίπτεται, ενώ η κακοποίηση περιγράφεται με ακραίο επίπεδο γραφικών λεπτομερειών. Οι άνθρωποι θέλουν 

λεπτομέρειες όταν γνωρίζουν το θύμα αλλά όχι όταν είναι εικόνα. Πώς οι γραφικές λεπτομέρειες ωφελούν τους 

επιζώντες; Σε ποιον απευθύνονται αυτές οι λεπτομέρειες;

Είναι σημαντικό να παρουσιαστεί ο δράστης ως υποκείμενο ποινών και το θύμα/επιζών αντικείμενο. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν παιδιά, αναθέτοντας την πλήρη ευθύνη στον δράστη, επειδή τα παιδιά 

στερούνται νομικής ικανότητας να συναινέσουν.

3) Αφήγημα
Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών δεν είναι μεμονωμένη. Στην πραγματικότητα, πολύ περισσότερες περιπτώσεις 

κακοποίησης δεν αναφέρονται από αυτές που διαβάζουμε. Οι αυστηρά επεισοδιακές αφηγήσεις δεν εμπνέουν τους 

αναγνώστες να εξετάσουν το θέμα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Επεκτείνετε την εστίαση της ιστορίας για να ενθαρρύνετε την εργασία για την πρόληψη (συμπεριλάβετε αντικειμενικές 

πληροφορίες για τις αιτίες του προβλήματος), την εκπαίδευση (συμπεριλάβετε τάσεις και στατιστικά στοιχεία για περιπτώσεις 

κακοποίησης) και λύσεις (ιστορίες που εστιάζονται σε λύσεις αυξάνουν την επιθυμία και την υποστήριξη για συλλογική δράση 

γύρω από αυτά τα θέματα και εμπνέει δράσεις για υπεράσπιση των παιδιών). Ωστόσο, η προώθηση λύσεων απαιτεί συνηγορία 

πέρα από τις απαντήσεις της ποινικής δικαιοσύνης, ρωτήστε τις αρμόδιες αρχές τι κάνουν για να αντιμετωπίσουν υποθέσεις 

CSA και CSAM. Οι ερευνητές, οι επαγγελματίες και οι κοινοτικοί οργανισμοί μπορεί να είναι καλοί πόροι.

Επιμείνετε σε μέτρα κοινωνικής πρόνοιας για να τονίσετε τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας και να αποφύγετε τον 

εντυπωσιασμό. Εστιάστε στο μέλλον και τα επόμενα βήματα για τους επιζώντες, παρά στη φρίκη της κακοποίησης. Επιπλέον, 

αναφέρετε την υποστήριξη και την ηγεσία της υπηρεσίας και των κυβερνητικών φορέων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

κακοποίησης παιδιών και τη διάθεση πόρων και προσωπικού κατά αυτού του εγκλήματος. Το έγκλημά του δεν καταπολεμάται 

μόνο από έναν οργανισμό - χρειάζονται συνεργασίες και διατομεακή συνεργασία για την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος.

Συμβουλή: μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση όταν δεν υπάρχουν κατάλληλοι νόμοι, 

οι προσπάθειες εκπαίδευσης και πρόληψης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τους πόρους του INHOPE:
• NCMEC

• CDC Suggested Practices for Journalists Reporting on Child Abuse and Neglect

• INTERPOL: SGCAC RECOMMANDATIONS FOR LAW ENFORCEMENT WHEN ENGAGING WITH THE MEDIA

• RTDNA - https://www.rtdna.org/content/identifying_juveniles

• Utah Department of Human Services A Journalist’s Guide to Reporting on Child Abuse

• MNCASA REPORTING ON SEXUAL VIOLENCE: A GUIDE FOR JOURNALISTS

• Case by Case: News coverage of child sexual abuse, 2007-2009

• MCEDSV - Reporting Sexual Assault: A Guide for Journalists

http://luxembourgguidelines.org/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/childmaltreatment/journalists-guide.pdf
https://www.rtdna.org/content/identifying_juveniles
https://dcfs.utah.gov/wp-content/uploads/2019/10/Journalist-Guide-for-Reporting-on-Child-Abuse-OCTOBER-2019.pdf
http://www.ndhealth.gov/injury/nd_prevention_tool_kit/docs/2013mediamanual.pdf
https://www.researchgate.net/publication/266789889_Case_by_Case_News_coverage_of_child_sexual_abuse_2007-2009
https://barcc.org/assets/pdf/Journalists-a_guide.pdf
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