Кодекс щодо захисту дітей від жорстокого поводження в мережі
Інтернет та Інтернет-ресурсах

Преамбула
усвідомлюючи, що кожна дитина має право на свободу та захист від
насильства та експлуатації, в тому числі від дитячої порнографії, торгівлі
дітьми, всіх видів жорстокого поводження,
впроваджуючи
принципи
Конвенції
ООН
про
права
дитини,
Факультативного протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та
дитячої порнографії до Конвенції ООН про права дитини, Конвенції про
кіберзлочинність, Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної
експлуатації та сексуального розбещення, Закону України «Про охорону
дитинства»,
Закону
України
«Про
загальнодержавну
програму
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на період до 2016 року», Указу Президента України "Про питання щодо
забезпечення реалізації прав дітей в Україні",
розуміючи роль компаній, що працюють у сфері інформаційнокомунікаційних технологій, у попередженні та протидії вищезгаданим
явищам, та усвідомлюючи соціальну відповідальність приватного сектору,
керуючись положеннями Конвенції Ради Європи про захист дітей від
сексуальної експлуатації та сексуального розбещення, яка закликає Державиучасниці заохочувати приватний сектор, зокрема сектор інформаційнокомунікаційних технологій, індустрію
туризму
та подорожей,
банківський та фінансовий сектори, а також громадянське суспільство брати
участь у розробці та запровадженні політики запобігання сексуальній
експлуатації та сексуальному розбещенню дітей і виконувати внутрішні
норми шляхом здійснення саморегулювання або спільного регулювання,
ми, компанії, що працюють у сфері інформаційно-комунікаційних технологій
України, зобов’язуємось керуватись у своїй роботі відповідними принципами
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для забезпечення захисту дітей від всіх форм насильства, експлуатації та
жорстокого поводження з ними в Інтернет-ресурсах.

Розділ 1. Визначення Кодексу
Кодекс щодо захисту дітей від жорстокого поводження в мережі
Інтернет та Інтернет-ресурсах (надалі - Кодекс) – документ, що визначає
політику компаній, що працюють у сфері інформаційно-комунікаційних
технологій, які підписали Кодекс, щодо попередження та боротьби (протидії)
з усіма видами насильства, експлуатацією та жорстоким поводженням з
дітьми в мережі Інтернет.
Компанії, що працюють у сфері інформаційно-комунікаційних технологій
(надалі - ІКТ-компанії) – компанії, що працюють у сфері надання послуг
доступу до мережі Інтернет та/або виробництва відповідного обладнання,
програмного забезпечення, а також створення інформаційних Інтернетресурсів.
Секретаріат Кодексу – виконавчий орган Кодексу, уповноважений
Партнерами Кодексу для здійснення організаційної роботи та виконання
представницьких функцій. Порядок утворення Секретаріату Кодексу, його
функції та організація роботи передбачені Положенням про Секретаріат
Кодексу, який затверджується зборами Партнерів Кодексу.
Партнери Кодексу – ІКТ-компанії –підписанти Кодексу.
Принципи Кодексу – керівні положення, правила, які зобов’язуються
виконувати компанії-партнери Кодексу.
Жорстоке поводження з дітьми в мережі Інтернет – будь-які форми
фізичного, психологічного, сексуального, економічного чи соціального
насильства над дитиною в мережі Інтернет (наприклад, дитяча порнографія,
зоофілія за участі дітей, домагання дитини для сексуальних цілей,
розбещення, кібербулінг, пропаганда суїциду, жорстокості стосовно дітей,
тощо).
Насильство щодо дитини – дія або бездіяльність стосовно дитини, яка завдає
шкоди здоров’ю як фізичному, так і психічному, принижує почуття честі та
гідності.
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Комерційна сексуальна експлуатація дітей – використання дитини для
задоволення статевої пристрасті будь-яким способом з оплатою цього або без
такої з метою отримання прибутку або будь-якою іншою корисливою метою.
Зловживання сексуального характеру щодо дитини – залучення до
діяльності сексуального характеру дитини, яка згідно з відповідними
положеннями національного законодавства не досягла легального віку для
вступу в сексуальні стосунки.
Кібербулінг – образи, погрози, приниження та здійснення насильства в
мережі Інтернет (розміщення в Інтернет, або пересилання іншим пліток,
фотознімків чи іншої особистої інформації про дитину, відправлення
зловмисних електронних повідомлень, повідомлень образливого змісту).
Домагання дитини для сексуальних цілей (грумінг) – цілеспрямовані дії щодо
встановлення дружніх стосунків та емоційного зв’язку з дитиною з метою
зменшення її пильності та підготовки до статевих стосунків чи сексуального
насильства, або експлуатації.
Дитяча порнографія – зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка
виглядає як дитина, задіяної у реальній або змодельованій відверто
сексуальній поведінці, чи будь-яке зображення статевих органів дитини в
сексуальних цілях.

Розділ 2. Загальні принципи та положення Кодексу
Ми, ІКТ-компанії, керуватимемось у своїй роботі ідеологією дотримання
найкращих інтересів дитини, та, у межах можливостей, впроваджуватимемо
наступні принципи Кодексу:

2.1.

У взаємодії з Інтернет-користувачами:

2.1.1.

Попереджати :

-

про неприпустимість розміщення та розповсюдження в мережі
Інтернет інформації, що містить дитячу порнографію, сцени
насильства, комерційної експлуатації та жорстокого поводження щодо
дітей, а також фактів грумінгу та кібербулінгу;
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-

про відповідальність, яка передбачена чинним законодавством України
за виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.

2.1.2.

Інформувати Інтернет-користувачів про нові ризики та небезпеки, на
які їхні діти та вони самі можуть наражатися у процесі користування
послугою доступу до Інтернет, та способи убезпечення від них.

2.1.3.

Розробити та забезпечувати чіткі процедури реагування на контент, що
містить дитячу порнографію, насильство чи інші види жорстокого
поводження з дітьми, та інформувати про можливості такого
реагування Інтернет-користувачів згідно з положеннями Кодексу.

2.1.4.

Вчасно реагувати на звернення та скарги, які надходять від громадян
або інших партнерів Кодексу та містять інформацію про дитячу
порнографію, сцени насильства, комерційної експлуатації
та
жорстокого поводження щодо дітей, а також про факти грумінгу та
кібербулінгу.

2.2.

В процесі розробки послуг та/або програмного забезпечення (чи
використання його в роботі):

2.2.1.

Сприяти розробці та впровадженню спеціальних послуг та/або
програмного забезпечення, які мають функцію батьківського
контролю, та їх популяризації серед Інтернет-користувачів.

2.2.2.

Сприяти розробці/удосконаленню та популяризації спеціальних
процедур та/або програмного забезпечення, які допомагають у
розслідуванні випадків розповсюдження дитячої порнографії,
удосконаленню існуючого програмного забезпечення та його
популяризації.

2.3.

В роботі з особистою інформацією та іншими
розміщеними користувачами в мережі Інтернет:

2.3.1.

Забезпечувати Інтернет-користувачів усіма можливими засобами
убезпечення особистої інформації з метою недопущення її
неправомірного використання.

2.3.2.

Інформувати Інтернет-користувачів про наявні способи, засоби та
можливості убезпечення особистої інформації.

матеріалами,
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В роботі з іншими ІКТ-компаніями, партнерами, державними та
неурядовими організаціями:

2.4.

2.4.1. Попереджати :
-

про неприпустимість розміщення та розповсюдження в мережі
Інтернет інформації, що містить дитячу порнографію та сцени
насильства над дитиною;

- про відповідальність, яка передбачена чинним законодавством
України за виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої
порнографії.
2.4.2.

Відповідно до чинного законодавства України надавати інформацію
про розміщення на Інтернет-ресурсах дитячої порнографії чи інших
видів жорстокого поводження з дітьми і всіляко сприяти
розслідуванню таких злочинів.

2.4.3.

Сприяти поширенню інформації про Кодекс серед інших ІКТ-компаній
України.

2.4.4.

Всебічно сприяти ІКТ-компаніям України у справі впровадження ними
у свою діяльність принципів та положень цього Кодексу.

Розділ 3. Процедури Кодексу
3.1. Повноваження Секретаріату Кодексу
Секретаріат Кодексу має наступні повноваження:
1.

Слідкує за дотриманням Партнерами принципів та положень Кодексу.

2.

Слідкує за оновленням списку небезпечних процесів та дій у
інформаційному середовищі та своєчасно попереджає партнерів
Кодексу про нові явища.

3. За необхідності звертається до Партнерів Кодексу з проханням надати
інформацію щодо реалізації принципів та положень Кодексу.
4.

Приймає рішення щодо партнерства нових членів у Кодексі та
виключення з партнерів Кодексу.
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5.

Забезпечує зв’язки з громадськістю та візуалізацію діяльності
Партнерів Кодексу.

6. Вирішує організаційні питання.
7.

За погодженням з Центром «Ла Страда-Україна», надає право
використовувати лого (інформацію) про членство в Кодексі на своїх
матеріалах

3.2. Повноваження Партнера Кодексу
Кожен Партнер Кодексу має наступні повноваження:
1.

Ініціює процес впровадження принципів та положень Кодексу в
діяльності компанії.

2.

Здійснює постійний моніторинг впровадження принципів та положень
Кодексу та звітує перед громадськістю не менше одного разу на рік.

3.

Вчасно реагує на звернення та скарги, які надходять від громадян або
інших Партнерів Кодексу.

4.

Має право брати участь у зборах Партнерів Кодексу.

5.

Має право бути обраним до складу Секретаріату Кодексу.

6.

Має право розміщувати лого Кодексу на своїх інформаційних ресурсах.

7.

Має право на візуалізацію свого партнерства під час заходів по безпеці
дітей в мережі Інтернет, прес-заходів, організованих Секретаріатом, а
також на інформаційних ресурсах та інформаційних матеріалах
Кодексу.

3.3. Процедура вступу до партнерів Кодексу
Кодекс може підписати будь-яка компанія, яка працює у сфері надання
послуги доступу до Інтернет та/або виробництва відповідного обладнання,
програмного забезпечення, а також створення інформаційних ресурсів
Інтернет в Україні.
Рішення щодо партнерства в Кодексі приймається Секретаріатом Кодексу
більшістю голосів від його загального кількісного складу.
Після прийняття Секретаріатом Кодексу рішення про вступ до партнерів,
необхідно:
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а) Подати аплікаційну форму до Секретаріату (Додаток 2).
б) Підписати меморандум про співпрацю (Додаток 3.).
3.4. Процедура виключення із партнерів Кодексу
За рішенням Секретаріату компанію може бути виключено з Партнерів
Кодексу у разі порушення принципів та положень Кодексу та чинного
законодавства України в сфері захисту прав дитини.
У разі отримання інформації про порушення принципів та положень
Кодексу, Голова Секретаріату Кодексу організовує засідання Секретаріату з
метою розгляду отриманої інформації.
У разі підтвердженого порушення принципів та положень Кодексу
Секретаріат Кодексу направляє Партнеру повідомлення від учасників
засідання Секретаріату з рекомендацією усунути порушення у місячний
термін. У разі не усунення у вказаний термін порушення принципів та
положень Кодексу, Секретаріат Кодексу приймає рішення про виключення із
Партнерів Кодексу.
Рішення про виключення з Партнерів Кодексу приймається Секретаріатом
Кодексу більшістю голосів від його загального кількісного складу.
Партнер має право добровільно вийти із Партнерів Кодексу, шляхом
направлення відповідного повідомлення в Секретаріат Кодексу.

Розроблено в рамках проекту «Заклик до активізації дій по захисту дітей від сексуальної
експлуатації через використання інформаційних та комунікаційних технологій в країнах СНД та
Балтійського регіону» за фінансової підтримки Міжнародної організації ЕКПАТ, який
реалізовувався Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна»

