OBRAVNAVA E-ZLORAB OTROK:
IZ TEORIJE V PRAKSO
27. september 2018, ob 9.00 uri
Fakulteta za družbene vede, Velika dvorana

Moderatorka posveta:
Tanja Novaković, Zavod MISSS

Organizatorji:
Spletno oko, Center za varnejši internet Slovenije
Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave
Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije

Dogodek omogočajo:

ČASOVNICA
8.30 – 9.00

REGISTRACIJA

9.00 – 9.15

OTVORITEV POSVETA (pozdravni in uvodni nagovori)
Sexting, sextortion and coercive images (Seksting, izsiljevanje z intimnimi posnetki in
posnetki, posneti pod prisilo)

9.15 – 10.25

Ethel Quayle, profesorica forenzične klinične psihologije in direktorica raziskav na Šoli za
zdravje v družbenih vedah na Univerzi v Edinburgu, vodja raziskave COPINE (Združeno
kraljestvo)

10.25 – 10:45

ODMOR

10:45 – 12:15

DELAVNICE (opis delavnic je dostopen na spletni strani www.spletno-oko.si).

12.15 – 13:15

ODMOR S PRIGRIZKOM
Novi predpisi, nova zasebnost?

13.15 – 14.10

14.10 – 14.50

Matjaž Drev, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem
pooblaščencu RS
Europol’s support services for CSE – victim identification (Europolove podporne
storitve za identifikacijo žrtev na področju spolnega izkoriščanja otrok)
Silviu-George Crisan, FP Twins pri EC3, Europol

14.50 – 15.10

Projekt Hiša za otroke / Barnahus
Sabina Klaneček in Mija Cankar, Ministrstvo za pravosodje

15:10

ZAKLJUČEK POSVETA

Opomba: Pri predavanjih in delavnicah tujih govork in govorcev je predvideno simultano tolmačenje v slovenščino.

PREDSTAVITEV GOVORCEV IN KRATKI POVZETKI PREDAVANJ
ETHEL QUAYLE
Profesorica forenzične klinične psihologije, Univerza v Edinburgu (Združeno kraljestvo)
Dr. Ethel Quayle je profesorica forenzične klinične psihologije in direktorica raziskav na Šoli za zdravje v
družbenih vedah na Univerzi v Edinburgu in vodja raziskave COPINE. Po izobrazbi je klinična psihologinja in je že
kot praktikantka delala s spolnimi prestopniki in njihovimi žrtvami. Zadnjih 19 let sodeluje pri raziskavah na
področju kaznivih dejanj, storjenih s pomočjo tehnologije, pri čemer sodeluje mednarodno, z vladnimi in
nevladnimi organizacijami na področju raziskovanja, oblikovanja ustreznih politik in praks. Nedavno je
sodelovala pri raziskavi, ki jo financira Evropska unija, o posnetkih mladostnikov spolne narave, na eni strani
posnetih pod prisilo in na drugi posnetih prostovoljno s strani samih mladostnic in mladostnikov. NSPCC
(Nacionalno združenje za preprečevanje nasilja nad otroki) je ob tem nedavno financiralo raziskavo o
odvračanju posameznikov od posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok. Ob akademskih raziskovalnih
dejavnostih dr. Quayle aktivno sodeluje tudi v številnih vladnih in nevladnih organizacijah.
PREDAVANJE: Sexting, sextortion and coercive images (Seksting, izsiljevanje z intimnimi posnetki in
posnetki, posneti pod prisilo)
Posnetki spolnih zlorab otrok so bili sprva konceptualizirani zgolj kot posnetki, ki prikazujejo fizično zlorabo
otroka. Kasneje so storilci začeli uporabljati nove tehnike, s katerimi brez fizičnega stika prepričujejo in
izsiljujejo mladoletne osebe, da zanje posnamejo sporne fotografije ali posnetke. Dr. Quayle bo v svojem
predavanju predstavila, kako naj se takšne primere obravnava, tako iz vidika žrtve kot tudi storilca.

MATJAŽ DREV
Državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS
Matjaž Drev je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS. V okviru te
funkcije izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopke s področja varstva osebnih podatkov. Glavni izzivi, s
katerimi se sooča kot državni nadzornik, so varovanje osebnih podatkov v svetu velikih podatkov, interneta
stvari, oblačnega računalništva in nenehnega iskanja ustreznega ravnotežja med zasebnostjo in nadzorom.
PREDAVANJE: Novi predpisi, nova zasebnost?
25. maja 2018 je v veljavo stopila Splošna uredba o varstvu podatkov (ang. GDPR), ki določa nova "pravila igre"
na področju varstva osebnih podatkov in s tem povezane informacijske zasebnosti. Nova zakonodaja je v širši
strokovni javnosti dvignila veliko prahu, ugibalo se je (in se še) ali gre za evolucijo ali za revolucijo varstva
zasebnosti. Prispevek se bo osredotočil na ključne novosti, ki naj bi (vsaj "na papirju") posameznikom, še
posebej mladoletnim osebam, zagotovile višjo stopnjo varstva osebnih podatkov in predvsem bolj učinkovito
uveljavljanje pravic. Del pozornosti bo namenjen praktičnim napotkom glede tega, kako ustrezno ravnati, ko
gre za obdelavo osebnih podatkov otrok.

SILVIU-GEORGE CRISAN
FP Twins pri EC3, Europol
PREDAVANJE: Europol’s support services for CSE – victim identification (Europolove podporne storitve
za identifikacijo žrtev na področju spolnega izkoriščanja otrok)
Predavatelj bo predstavil storitve, s katerimi na Europolu podpirajo nacionalne in mednarodne aktivnosti,
usmerjene v identifikacijo žrtev v preiskavah spolnega izkoriščanja otrok.

SABINA KLANEČEK IN MIJA CANKAR
Ministrstvo za pravosodje
PREDAVANJE: Projekt Hiša za otroke / Barnahus
Državna tožilstva letno obravnavajo prek 1.000 kazenskih ovadb, povezanih s kaznivimi dejanji zoper otroke,
sodišča pa v teh primerih letno izrečejo približno 250 obsodb. Otroci so v dolgotrajnih postopkih pogosto
reviktimizirani in doživljajo nove stresne dogodke. Slovenija je zato pristopila k spremembi postopkov
obravnave otrok v pravosodnih postopkih. Pri tem se je oprla na model Barnahus (Hiša za otroke), ki so ga v
Evropi pred dvajsetimi leti uvedli na Islandiji, kmalu pa so jim sledile tudi druge nordijske države. Kot najboljšo
obliko izvajanja določb Lanzarotske konvencije v praksi ga je prepoznal tudi Svet Evrope.
Hiša za otroke je hiša, kamor pridejo otroci, ki so žrtve kaznivih dejanj spolne zlorabe, nasilja v družini ali
surovega ravnanja. Po vzoru drugih evropskih držav gre za institucijo, ki združuje vso potrebno podporo za
celostno obravnavo, v njej je otrok deležen tako obravnave pedagoga, psihologa, zdravnika, socialnega delavca,
policista, opravi se forenzični intervju, tako za namene morebitnih postopkov, kot za pomoč otroku, ki je za
otroka v tistem trenutku najbolj potrebna. Namen hiše za otroke je torej v čim večji meri ublažiti stresnost
kazenskih postopkov, ko se v njih v takšni ali drugačni vlogi znajdejo najbolj ranljivi člani naše družbe.
Glavni namen vzpostavitve hiše za otroke je hitro ukrepanje, izogibanje nepotrebni dodatni viktimizaciji otroka,
pridobitev dokazov, ki so na sodišču priznani in zadostni. Ena izmed prednosti obravnave v »Hiši za otroke« je
tudi ta, da ima otrok-žrtev zagotovljeno celostno oceno potreb po nadaljnji pomoči (psihološka podporo in
svetovanje, terapije ipd.) po zaključku postopka (sedaj se na žrtev z zaključkom postopka »pozabi«).

