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Č AS OV N I C A

8.15 - 9.00

REGISTRACIJA

9.00 - 9. 20

OTVORITEV POSVETA (pozdravni in uvodni nagovori)

9. 20 - 9.50

The work of hotlines – an example for the relevance of national and international cooperation
(Delo prijavnih točk - primer relevantnosti nacionalnega in mednarodnega sodelovanja)
Barbara Schlossbauer, vodja projekta Stopline, avstrijske prijavne točke proti otroški pornografiji in
nacionalsocializmu na internetu (Avstrija)

9.50 - 10.20

Say No! to online child sexual coercion and extortion (European prevention project)
(Reci Ne! spletni spolni zlorabi in izsiljevanju (Evropski preventivni projekt)) – Katarzyna Staciwa,
FP Twins pri EC3, Europol

10.20 - 11.10

The international working group (IWG) on best practice in the management of online sex offending:
challenges, requirements and »what works« in the management and prevention of online offending
behaviour
(Mednarodna delovna skupina (IWG) za dobre prakse pri obravnavi spolnega izkoriščanja na internetu:
izzivi, potrebna znanja in »kaj deluje« pri obravnavi in preventivi na področju zlorab na spletu)
dr. Maggie Brennan, predavateljica kriminologije na Univerzi College Cork (Irska)

11.10 - 11.30

ODMOR

11.30 - 12.30

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

12.30 - 13.30

ODMOR ZA KOSILO

13.30 - 14.20

Europol and contemporary responses against child sexual exploitation online
(Europol in sodobni odzivi na spolno izkoriščanje otrok na internetu) – Cathal Delaney, vodja FP Twins
pri EC3, Europol

14.20 - 14.50

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

14.50 - 15.10

ODMOR

15.10 - 16.00

Intervju z domnevno žrtvijo zlorabe
dr. Igor Areh, izredni profesor za psihologijo, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

16.00 - 16.50

Nudes, dick pics and peer on peer abuse – moving the conversation forward
(Fotke golote, fotke lulčkov in medvrstniške zlorabe - premaknimo razpravo naprej) – Andy Phippen,
PhD, Univerza Plymouth (Velika Britanija)

16.50 - 17.00

SKLEPNE BESEDE IN ZAKLJUČEK POSVETA

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

P R E D STAV I T E V G OVO R C E V I N K R AT K I P OV Z E T K I P R E DAVA N J

BARBARA SCHLOSSBAUER
vodja projekta Stopline, avstrijske prijavne točke proti otroški pornografiji in nacionalsocializmu na internetu (Avstrija)

Barbara Schlossbauer je od leta 2001 vodja projekta Stopline (www.stopline.at). Odgovorna je za vsa vprašanja
upravljanja prijavne točke, predstavlja jo na nacionalni in mednarodni ravni. Od leta 2001 je tudi vodja pravne službe nic.at,
avstrijskega registra domen za ».at« domene. Njeno delo vključuje zastopanje nic.at v pravnih zadevah, oblikovanje
pogodb in pravno svetovanje pri projektih v podjetju. Je govorka na seminarjih in prireditvah na temo zakonodaje na
področju domen in interneta. Pravo je študirala na pravni fakulteti v Salzburgu.
NASLOV PREDAVANJA:
The work of hotlines – an example for the relevance of national and international cooperation
(Delo prijavnih točk - primer relevantnosti nacionalnega in mednarodnega sodelovanja)
Na kratko bosta predstavljena delo in statistke avstrijske prijavne točke ter uspešno nacionalno sodelovanje z različnimi
deležniki, zlasti organi pregona. Predstavitev bo nato prešla na mednarodno raven, na pomen čezmejnega sodelovanja
v smislu čezmejnosti spletnih vsebin. Predavateljica se bo osredotočila na delo mednarodne organizacije prijavnih točk
INHOPE in njeno podatkovno zbirko.

KATARZYNA STACIWA
FP Twins pri EC3, Europol

Katarzyna Staciwa je strateški analitik v Europolu - Evropskem centru za kibernetsko kriminaliteto (EC3). Deluje v ekipi,
ki obravnava spolno izkoriščanje otrok. Odgovorna je za uresničevanje strateških dokumentov na področju spolnih zlorab
in izkoriščanja otrok, pri tem pa povezuje nevladne organizacije, prijavne točke, akademski in zasebni sektor. Prav tako
je zadolžena za analizo razvoja na relevantnem kibernetskem področju. Na podlagi podatkov držav članic ugotavlja
priložnosti za sodelovanje med EC3 in državami članicami. Med drugim je pripravila strateško analizo komercialnega
spolnega izkoriščanja otrok na spletu, analizo okolja spolnega izkoriščanja otrok ter poročilo o spletni spolni prisili in
izsiljevanju otrok.
Po izobrazbi je magistrica upravnega prava Univerze v Lodzu na Poljskem, kjer je študirala tudi kazensko pravo
in kriminologijo. Podiplomski študij je zaključila na smeri pedagogike in pridobila pravice predavatelja v sistemu
visokošolskega izobraževanja. Dokončala je tudi šolanje na Helsinki Foundation for Human Rights in je tako certificirana
predavateljica na področju človekovih pravic. Preden se je leta 2006 pridružila Europolu kot poljska oficirka za zvezo je
bila zadolžena za mednarodno policijsko sodelovanje v tristranski čezmejni regiji Poljske in Zgornje Šlezije.
NASLOV PREDAVANJA:
Say No! to online child sexual coercion and extortion (European prevention project)
(Reci Ne! spletni spolni zlorabi in izsiljevanju (Evropski preventivni projekt))
Predavateljica bo predstavila fenomen spletnega spolnega izsiljevanja, nekatere vidike in obseg nastalega projekta.
Predavanju sledi tudi ogled celotnega video-filma v slovenskem jeziku (opomba: v slovenskem mladostniškem slengu).

MAGGIE BRENNAN
predavateljica kriminologije na Univerzi College Cork (Irska)

Dr. Maggie Brennan je predavateljica kriminologije na Univerzi College Cork na Irskem. Njen primarni raziskovalni interes
se nanaša na spolno zlorabo otrok na spletu, zlasti na vlogo posnetkov spolnega izkoriščanja otrok in spletnih tehnologij
v procesu kaznivih dejanj na tem področju ter na vpliv teh dejavnikov na žrtve. Nevladna organizacija ECPAT International
jo je nedavno imenovala za glavno raziskovalko pri projektu I-CARE Global Imperative Indicator. Namen projekta,
ki ga financira Evropska komisija, je razviti opisni profil neidentificiranih žrtev v Interpolovi mednarodni podatkovni
zbirki posnetkov spolnega izkoriščanja otrok ICSE, kot tudi razviti druge ukrepe za izboljšanje identifikacije žrtev na
mednarodni ravni.

Dr. Brennan je soustanoviteljica Mednarodne delovne skupine za dobre prakse pri obravnavi spolnega izkoriščanja na
internetu, ki jo podpirata združenje IATSO in Interpol. V skupini deluje kot vodja za področji kazenskega pravosodja in
kazenskega pregona. Sodeluje tudi v Europolovi akademski svetovalni mreži (Academic Advisory Network - EC3AAN)
v okviru Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto (EC3) ter v Interpolovi specializirani skupini za kazniva dejanja
zoper otroke. Konec leta 2015 je soustanovila dobrodelno ustanovo poimenovano CyberSafeIreland, kjer ima funkcijo
glavne znanstvene svetovalke. Ustanova otrokom, starim od devet do 13 let, omogoča dostop do programov varne rabe
interneta.
NASLOV PREDAVANJA:
The international working group (IWG) on best practice in the management of online sex offending: challenges,
requirements and »what works« in the management and prevention of online offending behaviour
(Mednarodna delovna skupina (IWG) za dobre prakse pri obravnavi spolnega izkoriščanja na internetu: izzivi, potrebna
znanja in »kaj deluje« pri obravnavi in preventivi na področju zlorab na spletu)
Mednarodna delovna skupina za dobre prakse pri obravnavi spolnega izkoriščanja na internetu je bila ustanovljena na 13.
konferenci IATSO septembra 2014. Vzpostavljena je bila kot odgovor na naraščajoč obseg in vpliv spolnega izkoriščanja
otrok, vključno s proizvodnjo, posedovanjem in distribucijo nezakonitih podob otrok, spolnim izkoriščanjem otrok na
nacionalni in mednarodni ravni, internetno zlorabo otrok v živo ter t.i. groomingom. V skupini poteka sodelovanje med
akademskim svetom in deležniki, ki delujejo na področju obravnave spolnega izkoriščanja na internetu, zlasti z oblikovalci
politik, policijo ter izvajalci storitev zdravljenja in obravnave storilcev. Prvotni cilj skupine je izdaja »dokumenta o soglasju«,
ki bi: 1) standardiziral in potrdil obstoječe strategije obravnave storilcev; 2) ponudil vire, ki jih je mogoče prilagoditi
relevantnim policijskim, pravnim in drugim posegom (npr. podporo pri odločanju o prioritizaciji pri preiskovanju primerov
ali pri določanju kazni) in 3) bil referenčna točka za države, ki so v postopku razvijanja strategij za boj proti in obravnavo
tega mednarodnega in naraščajočega tipa kaznivih dejanj. V okviru predavanja bo predstavila glavne ugotovitve
dokumenta o soglasju ter ključne izzive in primere dobrih praks pri obravnavi in preprečevanju spolnega izkoriščanja na
internetu.

CATHAL DELANEY
vodja FP Twins pri EC3, Europol

G. Cathal Delaney je vodja oddelka v okviru analitičnega projekta Twins, ki se v okviru Europola ukvarja s področjem boja
proti spolnemu izkoriščanju in zlorabami otrok. Na tem področju dela od leta 2003 pri Irski policiji - An Garda Siochana.
Svojo kariero je z letom 2013 nadaljeval pri Europolu.
NASLOV PREDAVANJA:
Europol and contemporary responses against child sexual exploitation online
(Europol in sodobni odzivi na spolno izkoriščanje otrok na internetu)
Predavatelj bo predstavil sodobne trende na področju boja proti spolnemu izkoriščanju otrok in skupne aktivnosti, npr.
nekatere skupne projekte Police2Peer, funkcijo in namen VIDTF (Victim Identification Task Force), nedavno lansiranje
pilotskega projekta »Stop Child Abuse - Trace an Object«, pa tudi izzive, ki nas čakajo v prihodnosti.

ANTON TONI KLANČNIK
mag., vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, Uprava kriminalistične policije GPU

Za seboj ima prek 20 let najrazličnejših delovnih izkušenj v Policiji, več kot deset let se že ukvarja s preprečevanjem,
odkrivanjem in preiskovanjem trpinčenja in zanemarjanja otrok, spolnih zlorab otrok, nasilja v družini, medvrstniškega
nasilja, zadnjih nekaj let se intenzivno posveča področju zaščite otrok v internetnem okolju, pred medijskim oziroma
javnim izpostavljanjem ter v oglaševanju (strateško, koordinacijsko, preventivno, preiskovalno). Sodeluje v mednarodnem
okolju z različnimi akterji (Europol, Interpol, Evropska komisija, Svet EU, OZN) na področju zaščite spolne integritete
otrok (internet). Deluje tudi kot eden izmed predstavnikov policije v svetu Centra za varnejši internet, tudi kot njen
predstavnik na vsakoletnem posvetu E-zlorabe. Je mentor diplomskih nalog, pisec različnih strokovnih prispevkov ter
predavatelj doma in v tujini, nazadnje je s prispevkom o kibernetskem ustrahovanju nastopil v palači OZN v Ženevi. V
letu 2015 je prevzel vodenje Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije GPU. Letos poleti se
je po predhodni uspešni nominaciji med kandidati z vsega sveta kot prvi predstavnik Slovenije udeležil enomesečnega
usposabljanja v ZDA, po programu Violent Crimes Against Children, pod okriljem ameriškega FBI ter postal član mreže
International Task Force Officers za področje zaščite otrok.

NASLOV PREDAVANJA:
Posnetki spolnih zlorab otrok kot kaznivo dejanje v Sloveniji in nekateri skupni strokovni izzivi
G. Klančnik bo v svojem prispevku predstavil vsebino, inkriminacijo ter terminološki pogled k razumevanju
fenomenologije posnetkov spolnih zlorab otrok. Predstavil bo tudi uvid v nekatere zakonske spremembe na tem
področju, kot tudi idejo o vzpostavitvi stalnega koordinacijskega organa za preventivo in zaščito otrok v Sloveniji pred
nasiljem in spolno zlorabo. Dotaknil se bo tudi nekaterih drugih strokovnih izzivov, med katerimi bo izpostavil tudi
predlog Modela za nacionalno odzivanje na spolno izkoriščanje otrok (WeProtect Globalno zavezništvo proti spolnim
zlorabam otrok na spletu). Vabi vas, da izzive realiziramo multidisciplinarno in medinstitucionalno.

IGOR AREH
izredni profesor za psihologijo, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

Dr. Igor Areh je do zdaj objavil več kot 80 znanstvenih in strokovnih prispevkov, predvsem s področja ugotavljanja
verodostojnosti izjav prič, žrtev in osumljencev, ugotavljanja zavajanja in preiskovalnega intervjuvanja. V praksi deluje
kot sodni izvedenec s področja preiskovalne psihologije. Igor Areh je član mednarodnih strokovnih združenj EAPL European Association of Psychology and Law, IiiRG – International Investigative Interview Research Group in aktivni
član raziskovalno-svetovalne skupine Blackstone Consortium, ki deluje v okviru projekta Project of Reasonable Doubt na
Univerzi v Amsterdamu.
NASLOV PREDAVANJA:
Intervju z domnevno žrtvijo zlorabe
Prve izkušnje, ki jih otrok ali mladostnik, kot žrtev zlorabe, dobi v pogovorih z odraslimi, so ključnega pomena pri
sprejemanju odločitve o sodelovanju s strokovnimi delavci in preiskovalci. Predstavljene bodo osnovne tehnike
vzpostavitve trajnega empatičnega odnosa in tehnike, ki omogočajo pridobivanje večje količine točnih informacij.
Predstavljeni bodo načini primerne in neprimerne komunikacije ter raziskovalne ugotovitve in praktične izkušnje iz tujine.

ANDY PHIPPEN
BSc (Hons.) PhD FBCS CITP CEng, profesor na Univerzi Plymouth (Velika Britanija)

Profesor Phippen od leta 2010 predava predmet »Otroci in tehnologija« na Univerzi Plymouth v Veliki Britaniji. Predava
o temah, kot so kazniva dejanja in deviantnost na internetu, izzivi informacijske tehnologije, vedenje na internetu
ter o politikah na tem področju. Sodeluje z ustanovami, kot so UK Safer Internet Centre, Open Rights Group ter
CyberSafeIreland. Je avtor številnih znanstvenih člankov in petih knjig, aktiven pa je tudi z medijskimi nastopi. Leta 2001
je doktoriral na temo vpliva komponentnih tehnologij na razvoj programske opreme.
NASLOV PREDAVANJA:
Nudes, dick pics and peer on peer abuse – moving the conversation forward
(Fotke golote, fotke lulčkov in medvrstniške zlorabe - premaknimo razpravo naprej)
Profesor Phippen bo v svojem govoru raziskoval trenutne pristope in politike na področju pošiljanja golih fotografij
prek mobilnih naprav (sextinga) in poskušal pokazati, da ne le, da so ti pristopi neučinkoviti pri reševanju nastalih težav,
temveč tudi kratijo otrokom pravico do učinkovitega in ustreznega izobraževanja, pravico do zasebnosti ter pravico
do zaščite pred izkoriščanjem. Z uporabo podatkov, ki jih je pridobil z lastnim delom z mladimi, bo predstavil odnos do
izmenjave posnetkov med vrstniki, njihovo ozaveščenost o zakonodaji ter potencialne dolgoročne posledice situacij, kjer
se vedenja in ravnanja oblikujejo prek medvrstniških odnosov, ne pa prek učinkovitega izobraževanja.
Kritično bo pretresel vpliv pristopov, usmerjenih v omejevanje sekstinga v zadnjih petih letih in predlagal spremembo
smeri razprave. Ta se mora namreč po njegovem prepričanju premakniti od razmišljanja o številčnosti in obsegu pojava
ter moralnega zgražanja k bolj poglobljenemu razumevanju motivacij in osnovnih vzrokov, ki jih moramo nasloviti, če
želimo izboljšati razmere za mlade na tem področju.
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