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informiranjes vetovanje podpora sodelovanje

2017

Kdo smo?
Spletno oko je ena izmed treh komponent
Centra za varnejši internet, ki deluje pod
okriljem Univerze v Ljubljani, Fakultete
za družbene vede, mreže ARNES, Zveze
prijateljev mladine Slovenije in Zavoda MISSS
(Mladinsko informativno svetovalno središče
Slovenije).
Prizadeva si za omejevanje gradiv s spolnimi
zlorabami otrok in sovražnega govora na
internetu ter s tem za varnejšo uporabo
spleta. V ta namen sodeluje s slovensko
policijo, mednarodno organizacijo INHOPE,
ponudniki spletnih storitev, spletnimi portali
in drugimi organizacijami.
Zaradi obsežnosti interneta pristojni organi
sami ne morejo zaznati vseh kršitev, zato
je vsaka prijava domnevno nezakonite
vsebine pomemben korak k njeni odstranitvi,
sankcioniranju storilca in zagotavljanju
pomoči žrtvam.

Kako lahko prispevam
k zmanjšanju obsega
nezakonitih in škodljivih
vsebin na internetu?

PRIJAVI
sovražni govor
in posnetke
spolnih zlorab
otrok!

Prijava na
Spletno oko
je anonimna
Če pri prijavi navedete
elektronski naslov, vas lahko
obvestimo o njeni obravnavi

HITRA IN
UČINKOVITA

SPREJEM
ANONIMNIH PRIJAV

obravnava
prejetih prijav

domnevno nezakonitih
vsebin na spletu

SODELOVANJE
s prijavnimi
točkami
v tujini

OSVEŠČANJE O
PROBLEMATIKI

PRIZADEVANJE ZA
HITRO ODSTRANITEV

nezakonitih
spletnih vsebin

nezakonitih vsebin
na slovenskih strežnikih
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2017: Kako poteka obravnava prijav?

556 prijav
sovražnega govora

4,5% domnevno
nezakonitih

97 prijav posnetkov
spolnih zlorab otrok

25% domnevno
nezakonitih

UPORABNIK_CA
SPLETA

PRIJAVNA
TOČKA

POLICIJA
INHOPE BAZA

PONUDNIK
GOSTOVANJA

ODSTRANITEV
SPORNE VSEBINE

Uporabnik spleta odda
anonimno prijavo
domnevnega sovražnega
govora ali posnetkov spolnih
zlorab otrok na spletni strani
prijavne točke Spletno oko ali
preko gumba na katerem od
partnerskih spletnih portalov.

Usposobljeni sodelavec
Spletnega očesa pregleda
vsebino in oceni, ali pomeni
kršitev Kazenskega zakonika
in s tem kaznivo dejanje. V
tem primeru prijavo posreduje
naprej policiji.

Če gre za kršitve na slovenskih
strežnikih, jih nadalje
obravnava slovenska policija.
Posnetke spolnih zlorab otrok
na tujih strežnikih Spletno oko
prijavi v ICCAM bazo združenja
prijavnih točk INHOPE in
slovenski policiji, ta pa
obvešča Interpol.

Slovenska policija in Spletno
oko ali organi pregona in
prijavne točke v drugih
državah sprožijo ukrepe za
čim hitrejšo odstranitev
sporne vsebine pri ponudniku
gostovanja.

Za čim hitrejšo odstranitev
posnetka spolne zlorabe
otroka je ključno globalno
sodelovanje prijavnih točk,
organov pregona in
ponudnikov gostovanja.
V primerih sovražnega govora
je pomembno sodelovanje
med prijavno točko in
upravitelji spletnih mest.

www.spletno-oko.si
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Posnetki
spolnih
zlorab
otrok
Terminologija in razumevanje
problematike posnetkov
spolnih zlorab otrok
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Nekdaj razširjeni izraz »otroška pornografija«
se danes zaradi neustreznega prizvoka ne
uporablja več, zato takšne kršitve opisujemo
z ustreznejšim izrazom »posnetki spolnih
zlorab otrok«.

Izraz otroška pornografija posledično lahko
pripomore k razumevanju spolne zlorabe
otroka kot trivialne ali celo legitimne ter
daje občutek, da otrok v dejanjih sodeluje
sporazumno.

Vsakršna spolna aktivnost, ki vključuje
otroke (mladoletne osebe), pomeni njihovo
zlorabo, saj ti (legalno) niso zmožni
sporazumno in prostovoljno sodelovati pri
spolnih dejanjih. Pornografija po drugi strani
označuje gradiva s sporazumnimi spolnimi
odnosi, ki so na voljo javnosti, in so kot taka
vedno bolj normalizirana.

To zanemarja dejstvo, da so otroci na
posnetkih žrtve kaznivih dejanj in jih je tako
treba tudi obravnavati.

Spletno oko I Letno poročilo 2017

Vse vsebine, ki jih uporabniki prijavijo na
Spletno oko, ne ustrezajo pravnim kriterijem
za določitev teh kot kaznivih, saj lahko na
primer prikazujejo polnoletno osebo ali
otroke, ki niso udeleženi v nedvoumnih
spolnih dejanjih ali položajih. V teh primerih
prijav praviloma ne posredujemo policiji.
Zavedati pa se moramo, da se tudi tovrstni
posnetki pogosto uporabljajo v sporne
namene ali se širijo brez dovoljenja, zato
previdnost pri objavi in širjenju fotografij na
družbenih omrežjih in drugje na internetu
nikoli ni odveč.

Kaznivo dejanje prikazovanja,
izdelave, posesti in posredovanja
pornografskega gradiva opredeljuje

176. člen
Kazenskega
zakonika,
ki se nanaša na namerno dostopanje
do pornografskega ali drugačnega
seksualnega gradiva, ki vključuje
mladoletne osebe in prikazuje
nedvoumno spolno dejanje.

Besedilo člena v uradnem listu RS
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Otroci na posnetkih so resnični!
Kako lahko otrok postane žrtev na posnetkih spolnih zlorab?

Kako ukrepati?

Pogosto posnetke spolnih zlorab posname
storilec fizične spolne zlorabe otrok. To
je največkrat oseba, ki jo otrok pozna in ji
zaupa, ali pa se jo boji, zato zloraba večinoma
ostane neodkrita. Na internetu posnetke nato
objavi zaradi ekonomskih ali drugih lastnih
interesov.

Objava intimnega posnetka na spletu je
za otroka tako v trenutku objave kot tudi v
prihodnosti grozljiva izkušnja, ki ga čustveno
prizadene. Občuti lahko sram, strah, ponižanje,
samoobtoževanje ter družbeno izključenost.
Zaznamuje ga lahko za celo življenje.

O zlorabi govorimo tudi takrat, ko mladostnik
sam posname seksualno eksplicitne
fotografije ali posnetke, jih deli z osebo, ki
ji zaupa, ta pa to zlorabi in grozi z objavo na
spletu ali to dejansko uresniči. T. i. seksting
lahko iz sprva prostovoljne izmenjave fotografij
preide v zlorabo, grožnje, izsiljevanje za
vedno več posnetkov ali celo za usluge v živo.
Pogosto otrok nevede komunicira s
kriminalno organizacijo, ki ga prepriča v
seksting, poslanemu posnetku pa praviloma
sledi izsiljevanje za denar.

Storilec, navadno starejši, a z lažno identiteto
najstnika, lahko do otrok dostopa prek
družbenih omrežij ali klepetalnic in jim
namenja pozornost, laska, daje darila. Otrok mu
zaupa, saj se ne zaveda tveganj in ne razume
spolnosti in namenov odraslih, kar pa lahko
vodi v spolne zlorabe prek spleta ali v živo.

Ob sumu, da je otrok žrtev zlorabe na
internetu, se za pomoč pri ukrepanju in
odstranjevanju gradiva obrnite na najbližjo
policijsko postajo in na prijavno točko
Spletno oko. Na enak način ukrepajte,
če opazite domnevno sporno gradivo, na
katerem so prisotne osebe, ki bi lahko bile
mladoletne, saj gre lahko za žrtve, ki jih je
potrebno zaščititi.
Več nasvetov o tem, kako ukrepati v takšnih
primerih, lahko preberete v našem Priročniku:
e-zlorabe otrok in mladostnikov.

Na posnetku bi
lahko bil vaš
otrok!
Ne odlašajte s
prijavo!

Sistem ICCAM - Kako lahko vaša
prijava na Spletno oko nekomu
reši življenje
ICCAM je mednarodni prijavni sistem za
prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok,
preko katerega se te zbirajo in analizirajo.
S tem se preprečuje nepotrebno večkratno
pregledovanje vsebin in omogoča lažjo
identifikacijo žrtev.
Večina spornih spletnih strani se nahaja
na strežnikih izven Slovenije, zato je
ključno sodelovanje prijavnih točk v okviru
mednarodnega združenja INHOPE. Te se
med seboj obveščajo in izmenjujejo prijave
prek sistema ICCAM, ki v sodelovanju z
Interpolom omogoča primerjanje večjega
števila posnetkov in žrtev na njih, s čimer
organi pregona ugotavljajo, ali se na različnih
posnetkih pojavlja isti otrok.

Vsak nov posnetek iste žrtve lahko policiji služi
kot manjkajoči kos sestavljanke, s katerim si
pomaga pri preiskovanju primera, ugotavljanju
identitete in lokacije zlorabljenega otroka.
Na podlagi takšnih primerjav posnetkov
so pristojni organi v preteklosti že uspešno
identificirali in rešili žrtve zlorab.
Brez ključnih informacij in povezovanja
podatkov policisti žrtev ne morejo rešiti in
lahko le spremljajo nadaljevanje zlorab. Zato
je vsaka prijava sporne vsebine pomembna,
saj lahko prispeva k pridobivanju ključnih
dokazov.

97
PREJETIH
PRIJAV

73

LEGALNA
VSEBINA

24

DOMNEVNO
NEZAKONITIH
POVEZAV

Posnetki
22
spolnih
zlorab
otrok v
letu 2017

NA TUJIH
STREŽNIKIH

Prijave na Spletno oko

2
NA
SLOVENSKIH
STREŽNIKIH

1

ODSTRANITEV
VSEBINE

16
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Žrtve na posnetkih
spolnih zlorab otrok v letu 2017
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TIPIČNA ŽRTEV na posnetkih
spolnih zlorab otrok v letu 2017

Podatki se nanašajo na posnetke, ki smo jih med prejetimi prijavami na prijavno točko prepoznali kot posnetke spolnih zlorab otrok (n = 24).

STAROST ŽRTEV

0-6 let: 8 %

7-10 let: 46 %

11-15 let: 25 % 16-18 let: 21 %

SPOL ŽRTEV

deklice: 75 %

DEKLICA
7-10 let

oba spola
zastopana
enako: 25 %

posnetek, ki prikazuje
otroka v erotičnih položajih

dečki: 0 %

KATEGORIJE SPORNIH POSNETKOV:
posnetki, ki prikazujejo
hujše oblike spolnih zlorab otrok
posnetki, ki prikazujejo
otroke v erotičnih položajih
drugi neprimerni posnetki, ki vključujejo otroke,
in ne spadajo v nobeno od zgornjih kategorij

46%
50%
4%

DEKLICA
7-10 let
posnetek, ki prikazuje
otroka v erotičnih položajih

18

40
43
40
40
39
3019 Spletno oko I Letno poročilo 2017
20
10
5 domnevno nezakonitih posnetkov (v %)
3
0 Kategorije
0
0
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Žrtve na posnetkih spolnih zlorab
otrok skozi čas

posnetki, ki prikazujejo hujše
oblike spolnih zlorab otrok

leto

1127
743
367

451

478

521 565
185

139

97

PRIJAVE
LETO
POSREDOVANO
POLICIJI

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

61

193 182 189 251
271

4

drugi neprimerni posnetki, ki vključujejo otroke,
in ne spadajo v nobeno od zgornjih kategorij

posnetki, ki prikazujejo
otroke v erotičnih položajih

Trendi prijav posnetkov spolnih zlorab otrok od 2007 do 2017

524

46

74 72 62 38 24

%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2013

55
40

5

2014

61

2015

54

2016

60

39

43

40

0

3

0

posnetki, ki prikazujejo hujše
oblike spolnih zlorab otrok

2017

50
46

4

drugi neprimerni posnetki, ki vključujejo otroke,
in ne spadajo v nobeno od zgornjih kategorij

V letu 2017 je bil delež posnetkov, ki prikazujejo otroke v erotičnih položajih, po treh letih
posnetki, ki prikazujejo
ponovno večji
kotv erotičnih
delež posnetkov,
otroke
položajih ki prikazujejo hujše oblike spolne zlorabe otrok.
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STAROST ŽRTEV (v %)

SPOL ŽRTEV (v %)

V zadnjih petih letih je zaznati naraščanje deleža posnetkov spolnih zlorab, na katerih so žrtve
najmlajši otroci, stari od 0 do 10 let. V letu 2017 je opazen občuten porast deleža posnetkov, na
katerih so bile žrtve stare od 16 do 18 let.

Od vključno leta 2014 naprej na posnetkih spolnih zlorab kot žrtve prevladujejo deklice.
Delež posnetkov, na katerih so prisotni večinoma dečki, skozi leta upada, v zadnjih dveh letih
pa takšnih posnetkov sploh nismo zaznali.

1%

1%

23%

5%

8%

10%

23%

31%

62%

46%

0-6 let: 8 %

44%

85%

90%

76%

75%

46%

11%

3%

0%

0%

10%

4%

7%

28%

25%

2013

2014

2015

2016

2017

deklice

7-10 let: 46 %

67%

56%

39%

33%

25%
dečki

11-15 let: 25 %

22%

20%

7%

0%

21%
oba spola

16-18 let: 21 %

2013

2014

2015

2016

2017
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Gostovanje posnetkov spolnih zlorab
otrok, prijavljenih na prijavno točko
Spletno oko v letu 2017
1

Gostovanje posnetkov spolnih
zlorab otrok, zaznanih v vseh
članicah INHOPE v letu 2017
<1%

Rusija

3

Nizozemska

Spletno oko I Letno poročilo 2017

0-2 let: 3%

ČLANICE INHOPE

1

puberteta

3-13 let: 79%

14-17 let: 18%

Islandija

Aljaska

Češka

Norveška

Kanada

2

Velika
Britanija

Nemčija

Slovenija

2
1

1

Francija

Združene
države
Amerike

Ciper

1

1

Rusija

Švedska Finska

Nizozemska

Irska

Nemčija

Združene
države
Amerike

pred puberteto

1

Luksemburg

10

dojenčki

1-10% 11-20% >20%

(vir: INHOPE
ANNUAL REPORT)

Belorusija

Ukrajina
Romunija

Moldavija

Portugalska

Španija

Grčija

Japonska

Ciper

Kolumbija

1

<1%

1-10%

Japonska

Indija
Tajska

Indonezija

COLOMBIA

Brazilija

Avstralija

NE-ČLANICE INHOPE
Argentina

Tako kot v prejšnjih letih je največ povezav s posnetki spolnih zlorab otrok, ki so bile prijavljene
na Spletno oko, gostovalo na strežnikih Združenih držav Amerike. Od evropskih držav je bila
na prvem mestu Rusija s tremi posnetki, takoj za njo pa Nemčija z dvema.
Tudi na slovenskih strežnikih sta bila locirana dva posnetka.

Kitajska

Iran
Združeni
arabski
emirati

Venezuela

COLOMBIA

Mongolija

Turčija

Egipt

Ukrajina

Singapur

Kazahstan

Srbija Bolgarija

Južna Afrika

90%

žrtev je
bilo deklic

Nova
Zelandija

Posnetki spolnih zlorab otrok, obravnavani na globalni ravni, so v letu 2017 v največjem deležu
gostovali na strežnikih v Združenih državah Amerike (kar 43 % posnetkov). Na drugem mestu
gostovanja je bila Nizozemska (19 %), za njo pa Rusija (7 %).
Na globalni ravni so skupaj obravnavali 87.930 prijav.

Sovražni
govor
v letu
2017
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Obravnava sovražnega govora
na prijavni točki
Obravnava prijav domnevno nezakonitega
sovražnega govora na prijavni točki Spletno
oko temelji na 297. členu slovenskega
Kazenskega zakonika, ki prepoveduje
javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali
nestrpnosti na podlagi določenih osebnih
okoliščin, z ogrožanjem ali motenjem
javnega reda in miru oziroma z uporabo
grožnje, zmerjanja ali žalitev.
Pri presoji zakonitosti upoštevamo poleg
tega tudi smernice Vrhovnega državnega
tožilstva.

V skladu s tem preverjamo, ali:
• je vsebina javno dostopna,
• gre za spodbujanje sovraštva ali nasilja
zoper določene depriviligirane družbene
skupine,
• gre za konkretno izvršitveno grožnjo,
zmerjanje ali žalitev ter
• obstaja konkretna nevarnost, da bi
zapisano lahko dejansko spodbudilo
fizično nasilje ali reakcijo širših množic.

Tudi zapisi, ki ne ustrezajo vsem elementom
kaznivosti in pri katerih ne obstaja konkretna
nevarnost za fizično nasilje, so pogosto žaljivi
in nesprejemljivi, ponižujejo in omalovažujejo
družbene skupine in posameznike. To ima
negativne čustvene in družbene posledice,
zato jih lahko označimo kot sporne, tudi če
niso kaznivi.
Takšnih primerov Spletno oko ne prijavi policiji,
lahko pa skrbnik spletnega mesta, na katerem
se nahajajo vsebine, ugotovi kršitev pravil
portala in jih v skladu s tem odstrani.

297. člen
slovenskega
Kazenskega
zakonika
Besedilo člena v uradnem listu RS

smernice
Vrhovnega
državnega
tožilstva
Pravno stališče
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Obravnava sovražnega govora na
družbenih omrežjih
V primerih, ko se sovražni govor nahaja na družbenih omrežjih, ga lahko vsak uporabnik prijavi
sam, vendar pogosto družbena omrežja še vedno niso dovolj odzivna na prijave slovenskih
prijaviteljev. To nakazujejo tudi prikazani rezultati preverjanja njihove odzivnosti, nazadnje
izvedenega na evropski ravni jeseni 2017 (na desni).

Rezultati tretjega monitoringa kodeksa ravnanja za preprečevanje
sovražnega govora na spletu in primerjava s prejšnjimi izvedbami
DRUŽBENO
OMREŽJE

Facebook

Twitter

Če ocenjujete, da je vašo prijavo družbeno omrežje neupravičeno zavrnilo, vas prosimo, da
nas na to opozorite na elektronski naslov info@spletno-oko.si, da bomo lahko na prijavni točki
dodatno preverili ustreznost odziva družbenih omrežij. Spletno oko ima namreč pri največjih
družbenih omrežjih status t. i. verodostojnega prijavitelja, kar nam omogoča dodatno
preverjanje obravnave prijav.
Več o možnostih za ukrepanje zoper sovražni govor na družbenih omrežjih si lahko preberete v
našem novem priročniku, dostopnem na naslovu https://www.spletno-oko.si/druzbena-omrezja.

VRSTA
PRIJAVE

ŠTEVILO ŠTEVILO
DELEŽ
PRIJAV ODSTRANITEV ODSTRANITEV

običajni
uporabnik

45

31

69%

100%

0%

76%

verodostojni
prijavitelj

12

12

100%

100%

/

82%

običajni
uporabnik

8

0

0%

0%

0%

0%

verodostojni
prijavitelj

8

2

50%

/

0%

običajni
uporabnik

7

2

0%

/

0%

25%

29%

ODZIVNOST NA
DELEŽ ODSTRANITEV DELEŽ ODSTRANITEV
PRIJAVO V 24 URAH * 1. MONITORING **
2. MONITORING

YouTube

* IT podjetja so se zavezala, da bodo večino zahtevkov za odstranitev obravnavala v manj kot 24 urah po prijavi.
** Prvi monitoring se je izvajal izključno s prijavami za običajne uporabnike ter zgolj za omrežji Facebook in Twitter.
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Sovražni Govor v letu 2017

556 PREJETIH
PRIJAV
SOVRAŽNEGA
GOVORA

25 Z ELEMENTI
KAZNIVEGA DEJANJA
348 POSLANO
PODPISNIKOM KODEKSA

Sovražni govor skozi leta (2007 -2017)

25 POSREDOVANIH
PRIJAV NA POLICIJO

0 KAZENSKIH
OVADB

MOŽNOST ODSTRANITVE
VSEBINE IZ PORTALA

OSTALO: NI ELEMENTOV
KD ALI KRŠITEV PRAVIL

Glede na pretekla leta je zaznati upadanje
števila prejetih prijav sovražnega govora na
prijavno točko, in sicer jih je bilo v letu 2017
kar 56 % manj kot leto pred tem. V zadnjih
letih so nekateri osrednji spletni mediji

uvedli številne ukrepe, s katerimi so zajezili
pojav skrajnih oblik sovražnega govora med
komentarji pod spletnimi novicami. Poleg
tega kot enega izmed glavnih razlogov za
nižje število prijav prepoznavamo vse večje

zavedanje splošne javnosti o ostrih pogojih
za kazenski pregon sovražnega govora v
Sloveniji.

LETO

ŠTEVILO
PREJETIH
PRIJAV

ŠTEVILO PRIJAV,
POSREDOVANIH
POLICIJI

2007

196

16

2008

205

27

2009

311

49

2010

801

78

2011

3359

106

2012

4707

92

2013

2835

45

2014

1290

29

2015

1153

51

2016

1273

23

2017

556

25
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Kategorije prejetih prijav
spornega govora (v %)
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Kategorije domnevno
nezakonitega sovražnega
govora glede na žrtev (v %)

Lokacije domnevno
nezakonitega sovražnega
govora (v %)

Kategorizirane so unikatne prijave z zadostnimi podatki
za uvrstitev v specifično kategorijo (n = 394).

27%

Ni elementov
spornega govora

6%

4% 4%
druge osebne

Domnevno kazniv
sovražni govor

istospolno
usmerjeni

8%

romski
Neprimeren
govor

28%

politični

12%

2%
2%

Ogrožanje
varnosti
posameznika

okoliščine

Ti dve kategoriji sta v letu 2015 skupno
zavzemali skoraj 80 % domnevno
nezakonitega sovražnega govora, leta
2016 skupno 61 %, leta 2017 pa 44 %,
kar je – če ju upoštevamo kot skupno
kategorijo, še vedno največ.

narodnostni

41%

22%

Žaljiv govor

Družbeno
nesprejemljiv
sovražni govor

Med veljavnimi prijavami je bilo največ
družbeno nesprejemljivega sovražnega
govora - nestrpnega govora zoper
posebno varovane družbene skupine, ki
ne zadostuje vsem elementom kaznivega
dejanja po 297. členu Kazenskega
zakonika. Na drugem mestu po pogostosti
so bile prijave, pri katerih nismo zaznali
elementov spornega govora.

20%
verski

24%

prebežniki

Razvidno je, da so vplivi družbenega
dogajanja v Sloveniji v zvezi z begunskimi
migracijami še vedno aktualni. S tem lahko
povežemo povečan obseg sovražnega
govora, usmerjenega proti prebežnikom
in tistega proti pripadnikom islamske
veroizpovedi.

Kot samostojna kategorija pa je bil najbolj
pogost domnevno nezakonit sovražni
govor na podlagi politične pripadnosti.

4%

forumi

67%

družbena
omrežja

29%

novičarski
portali

Daleč največ sovražnega govora je tudi
v letu 2017 bilo na družbenih omrežjih.
Le en na policijo prijavljen primer je bil v
obliki zapisa na forumu.
TIPIČNA ŽRTEV - Prebežnik, žrtev
sovražnega govora na Facebooku.
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SPLETNO OKO
v letu 2017
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Dogajanja v letu 2017
Izšel je priročnik E-zlorabe otrok in
mladostnikov:
Priročnik naslavlja ključna vprašanja in podaja
bogate informacije o možnih pasteh virtualnega
sveta, ki prežijo na otroke. Namenjen je predvsem
staršem in strokovnim delavcem, ki potrebujejo
dodatna znanja in vpogled v dogajanja na
spletu, saj predstavlja najpogostejše pristope
zlonamernih uporabnikov pri zlorabi otrok ter
številne preventivne nasvete in informacije, na
koga se obrniti za pomoč in podporo v primerih,
ko do zlorab pride. Podrobneje opisuje nevarnosti
sekstinga, izsiljevanja z intimnimi posnetki,
spletnega groominga in posnetkov spolnih zlorab
otrok.

Priročnik, ki predstavi razsežnost zlorab
otrok in mladostnikov na spletu ter ponudi
smernice za ukrepanje:
https://www.spletno-oko.si/pomoc-prie-zlorabah/prirocnik-e-zlorabe-otrok-inmladostnikov

Nov spletni prijavni obrazec
Na spletni strani www.spletno-oko.si deluje nova prijavna forma, ki omogoča enostavno oddajo prijav posnetkov
spolnih zlorab otrok in sovražnega govora ter dostop do številnih nasvetov in možnih ukrepov v povezavi z
drugimi spornimi vsebinami ali incidenti na internetu. Prilagojena je tudi uporabi na mobilnih napravah.
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Posvet na temo sovražnega govora na
družbenih omrežjih in v medijih z naslovom
»Sovražni govor globalno in lokalno«
(9. 6. 2017)
Osrednja razprava se je navezovala na rezultate
monitoringa odstranjevanja sovražnega govora s
strani IT podjetij Facebook, Microsoft, Twitter in
Youtube, ki jih je objavila Evropska komisija. Ti so
nakazali napredek in doslednejše odstranjevanje
prijavljenih primerov sovražnega govora.
• Ronald Eissens, predstavnik mednarodne mreže
INACH, je opisal trende, ki jih opažajo na področju
sovražnega govora na evropski ravni, izrazil
zaskrbljenost glede njegove razširjenosti in predlagal
podporo nevladnim organizacijam, močnejše pritiske
na družbena omrežja za odstranjevanje sovražnega
govora in znotraj teh zaposlitev več ljudi z boljšim
znanjem
• Andrej Motl, predstavnik Spletnega očesa, je
predstavil rezultate monitoringa in opozoril na
problem omrežij Youtube in Twitter, ki nista odstranila
niti enega primera spornih vsebin in se nista odzvala
na nobeno prijavo
• Lenart J. Kučić, novinar in kolumnist, je naslovil
dilemo odločanja med svobodo govora in sovražnim
govorom, problematičnost le-tega za celotno družbo
ter odgovornost medijev pri njegovem preprečevanju
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Posvet na temo zlorab otrok na internetu:
»E-zlorabe otrok: včeraj, danes, jutri« (20. 9.
2017)
v organizaciji Spletnega očesa, Centra za varnejši
internet Slovenije, Uprave kriminalistične policije
GPU in Združenja za informatiko in telekomunikacije
pri Gospodarski zbornici Slovenije
Z namenom poglobitve in izmenjave različnih
znanj in izkušenj iz področja boja proti
spolnim zlorabam otrok so na posvetu
nastopili različni predavatelji:
• Barbara Schlossbauer, vodja projekta Stopline,
avstrijske prijavne točke proti otroški pornografiji in
nacionalsocializmu na internetu: »Delo prijavnih točk
- primer relevantnosti nacionalnega in mednarodnega
sodelovanja«
• Katarzyna Staciwa, FP Twins pri EC3, Europol: »Reci
Ne! spletni spolni zlorabi in izsiljevanju – Evropski
preventivni projekt)«
• dr. Maggie Brennan, predavateljica kriminologije na
Univerzi College Cork (Irska): »Mednarodna delovna
skupina za dobre prakse pri obravnavi spolnega
izkoriščanja na internetu: izzivi, potrebna znanja in
»kaj deluje« pri obravnavi in preventivi na področju
zlorab na spletu«
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• Cathal Delaney, vodja FP Twins pri EC3, Europol:
»Europol in sodobni odzivi na spolno izkoriščanje
otrok na internetu« (predavanje prek video
konference)

Novinarska konferenca ob deseti obletnici
prijavne točke Spletno oko (20. 9. 2017) z
rdečo nitjo: »E-zlorabe otrok – tudi tvoja
stvar!«

• Anton Toni Klančnik, mag., vodja Oddelka za
mladoletniško kriminaliteto, Uprava kriminalistične
policije GPU: »Posnetki spolnih zlorab otrok kot
kaznivo dejanje v Sloveniji in nekateri skupni
strokovni izzivi«

Glavno sporočilo sodelujočih na konferenci je bilo,
da bi morala biti zaščita otrok pred zlorabami na
internetu skrb vsakega posameznika, saj vsakdo
lahko prispeva k preventivi in ustreznemu odzivanju
nanje. V luči desete obletnice Spletnega očesa so bili
predstavljeni tudi rezultati desetletnega delovanja
prijavne točke. Govorili so:

• dr. Igor Areh, izredni profesor za psihologijo,
Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru:
»Intervju z domnevno žrtvijo zlorabe«
• Andy Phippen, PhD, Univerza Plymouth (Velika
Britanija): »Fotke golote, fotke lulčkov in medvrstniške
zlorabe – premaknimo razpravo naprej«

• Andrej Motl, koordinator prijavne točke Spletno oko,
Fakulteta za družbene vede
• Anton Toni Klančnik, mag., vodja Oddelka za
mladoletniško kriminaliteto, Uprava kriminalistične
policije GPU
• Zdenka Švaljek, Strokovna vodja TOM telefon, Zveza
prijateljev mladine Slovenije
• dr. Benjamin Lesjak, Univerza na Primorskem,
Fakulteta za management, predavatelj pri Safe.si
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Prof. dr. Vasja Vehovar, vodja Centra za varnejši internet,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
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