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Αγαπητοί συνεργάτες,
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε θετικά στην πρόσκληση για τη σημερινή
Ημερίδα με τίτλο «Παιδί-Βία και ΜΜΕ». Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι οι παριστάμενοι και
ιδιαίτερα οι Λειτουργοί των ΜΜΕ έχουμε επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στα παιδιά, που
σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες ολοένα και περισσότερο χρόνο ξοδεύουν καθημερινά
μπροστά από οθόνες τηλεόρασης, υπολογιστών, «έξυπνων» κινητών, tablets και video games.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κ.
Λήδα Κουρσουμπά, για την αγαστή μας συνεργασία, που εκτείνεται πέραν της
συνδιοργάνωσης της παρούσας Ημερίδας. Θα ήθελα να εξάρω το αξιόλογο έργο που επιτελεί
και να την διαβεβαιώσω ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δίδει πάντα προτεραιότητα στα
παράπονα που διαβιβάζονται από το Γραφείο της.
Ευχαριστώ, επίσης, τους εξαίρετους ομιλητές μας και αναμένω να ακολουθήσει μια γόνιμη
συζήτηση και προβληματισμός γύρω από τα θέματα που θα εγείρουν.
Φίλες και φίλοι,
H Προστασία Ανηλίκων είναι αντικείμενο πληθώρας κειμένων πολιτικής της Ε.Ε., όπως
Ψηφισμάτων, Οδηγιών, Συστάσεων, Αποφάσεων, Σχεδίων Δράσης∙ και αποτελεί ακρογωνιαίο
λίθο της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Η
προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο είναι ως εκ τούτου μια από τις μόνιμες
προτεραιότητες των Ρυθμιστών Αρχών και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα (και) της Αρχής
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.
Σ’ ένα κόσμο σύγκλισης των μέσων επικοινωνίας, σταδιακής συγχώνευσης, δηλαδή, των
παραδοσιακών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και του διαδικτύου, αναντίλεκτα είναι

μεγαλύτερη από ποτέ η πρόκληση για αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων ομάδων και
δη των ανηλίκων. Εξ ου και προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη να επαναξιολογήσουμε στο
επίπεδο της Ε.Ε. το νομοθετικό πλαίσιο και τις εποπτικές ρυθμίσεις για την προστασία των
ανηλίκων.
Στόχος της σημερινής Ημερίδας είναι να παρουσιαστεί η νομοθεσία και η δεοντολογία που
πρέπει να διέπουν τα ρεπορτάζ που αφορούν σε θέματα ανηλίκων, και τα προγράμματα που
προβάλλονται εντός οικογενειακής ζώνης, καθώς και να εκτεθούν οι ενδεχόμενες επιδράσεις
της προβολής βίας από τα ΜΜΕ στα παιδιά.
Αδιαμφισβήτητα, για την προστασία των ανηλίκων και των δικαιωμάτων τους απαιτείται και
επιβάλλεται η συνεργασία, η εγρήγορση και η συμβολή όλων των αρμόδιων Ρυθμιστικών
Αρχών, των αρμόδιων Υπουργείων, των ΜΜΕ, των εκπαιδευτικών και γενικά των φορέων της
κοινωνίας και της πολιτείας. Ουσιώδης είναι, βεβαίως, ο ρόλος που διαδραματίζει η
οικογένεια (Γονείς και Κηδεμόνες) και θα πρέπει να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες βοήθειες
προς αυτό το σκοπό.

Ως προς τα ΜΜΕ και το ειδικό θέμα που συζητούμε στη σημερινή Ημερίδα, η Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης ευελπιστεί στην εφαρμογή μηχανισμών αυτορρύθμισης και θέτει ως τομείς
προτεραιότητας τα εξής: Προστασία της ταυτότητας των παιδιών που είναι θύματα
κακοποίησης ή είναι μέρος αστυνομικών διαδικασιών, ή είναι μέλη δυσπραγούντων
οικογενειών που χρειάζονται οικονομική και άλλη ενίσχυση, προστασία των παιδιών από
λεκτικό ή θεματολόγιο που ενδέχεται να τα βλάψει ή να τα φοβίσει και ορθή σήμανση των
προγραμμάτων. Είμαστε επίσης πρόθυμοι να επιβραβεύσουμε νέα προγράμματα που γίνονται
ΓΙΑ και ΜΕ τα παιδιά, δίνοντας τους φωνή.
Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι,
με αυτά τα λίγα λόγια σας καλωσορίζω και πάλι στη σημερινή Ημερίδα και σας καλώ να
παρακολουθήσετε τις παρεμβάσεις έχοντας κατά νου ότι σε αυτή την προσπάθεια για την
Προστασία των Ανηλίκων είτε θα συμμαχήσουμε είτε θα αποτύχουμε!

