Bejelentések száma 2018-ban
Miért CSAM?

Honnan az adat, mi az ICCAM?

A gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő anyagokra
világszerte különböző definíciókat alkalmaznak, számos
országban, így Magyarországon is „gyermekpornográfiának”
nevezik a büntető törvénykönyvben. A „pornográfia” kifejezés azonban azt a mozzanatot is magában foglalja, hogy a
benne szereplő személy hozzájárult a tevékenységhez, ami
nem lehetséges egy gyermek esetében. Ezért a „gyermekek
szexuális kizsákmányolását rögzítő anyag” terminus (child
sexual abuse material, CSAM) pontosabban írja le az elkövetett
cselekményt, és alá is húzza annak súlyosságát. Az
INHOPE mindig a CSAM kifejezést használja e tartalmak
leírására, és mindenkit a gyermekpornográfia kifejezés
helyettesítésére biztat. A CSAM általánosan elfogadott legrövidebb meghatározása: „olyan tartalom, amely gyermekkorú személyt mutat explicit szexuális tevékenység közben,
vagy olyan értelemben beállítva, mintha ilyen tevékenységet
végezne”. A gyermek az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye
értelmében a „18 évesnél fiatalabb emberi lény”.

Az ICCAM az INHOPE biztonságos szoftvere, amely alkalmas arra, hogy összegyűjtse, kategorizálja, és a szakemberek között megoszthatóvá tegye a gyermekek
szexuális kizsákmányolását rögzítő anyagokról érkező bejelentéseket. Az ICCAM-et az INTERPOL használja, valamint
az INHOPE társult hotline-jai az egész világon. Az ICCAM neve
az I see Child Abuse Material (Gyermekek kizsákmányolását
rögzítő tartalmat látok) kifejezésből származik.

INHOPE hálózat 2018
Az ICCAM-ben regisztrált bejelentések száma:

155.240

A CSAM-ként azonosított képek és videók száma:

223.999

Melyik országban tárolnak CSAM-et?
Az INHOPE társult hotline-jai 2018-ban több mint 70 országban lévő tárhelyeken jeleztek CSAM-et.
A térkép áttekinti a hosztoló országokat.
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A CSAM jellemzői 2018-ban

Az illegális tartalmakat hosztoló
jellegzetes platformok

A CSAM-nek bizonyuló tartalom
80%-ának lányok a szereplői, áldozatai
Az illegális tartalmak 84%-át
képmegosztó oldalakon tárolják
A szereplők, áldozatok 91%-a 0–13 éves
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