Euroopa strateegia lastele
parema interneti loomiseks (BIK+)
Euroopa Liit* (lühidalt EL) on rühm, kuhu kuulub 27 riiki, kes
teevad üksteisega koostööd. Euroopa Komisjon aitab luua ELi
eeskirju ja seadusi ning see hõlmab muu hulgas uute plaanide
ja tegevuskavade koostamist* (mida me nimetame
strateegiateks).
Osana oma plaanidest muuta Euroopa suurepäraseks ja
turvaliseks elupaigaks, sealhulgas veebis, algatasime hiljuti
uue strateegia, et luua lastele parem internet (BIK+). Me
tahame olla kindlad, et TEIE – lapsed ja noored – olete
kaitstud ja võimestatud* ning teist peetakse lugu alati,
kui tegutsete internetis, et saaksite nautida kõike seda, mida
veebimaailm teile pakub. Siinses infolehes selgitame oma
plaane lähemalt.

Infolehe lõpus on juhend, kus on selgitatud mõnda
kasutatud sõna ja fraasi (tähistatud tärniga).

Miks me vajame strateegiat?
Esimest korda pakkusime lastele parema interneti loomise strateegia välja
2012. aastal. Võrguelu on aga sellest ajast saadik palju muutunud. Näiteks
ollakse tänapäeval üksteisega ühenduses rohkem kui kunagi varem. Paljude
laste ja noorte veebis veedetud aeg on viimase kümne aastaga peaaegu
kahekordistunud. Tehnoloogia on kättesaadav üha noorematele ning paljud
neist kasutavad nutitelefone ja suhtlusvõrgustikke iga päev.

Kahjuks ei ole kõik, mida internetis näeme, ohutu. Näiteks teeb paljudele muret
veebikiusamine. Mõnel jääb puudu enesekindlusest ja mõni ei saa endale
lubada hariduse omandamist, vajalikke tööriistu ega internetiühendust.
Paljud rakendused ja teenused, mida kasutatakse näiteks sõpradega jutlemiseks või
asjade võrgus vaatamiseks, ei ole loodud konkreetse isiku jaoks ning seetõttu
jäävad kasutajad sobimatu* sisu, kontaktisikute või muude võimalike riskide
meelevalda.

Meie uus kava peaks seda olukorda muutma. Lisaks
tahame olla kindlad, et sinagi saad osaleda ELi
otsuste vastuvõtmises, mis mõjutavad sinu veebielu
praegu ja tulevikus.

Me oleme teinud tööd paljude inimestega (ehk sidusrühmadega*), et luua oma
strateegia ja tulevikukava. Lisaks oleme vestelnud hulga eri vanuses Euroopa
laste ja noortega nagu sina, veendumaks, et see kava täidab kõigi noorte soovid
ja lahendab võimalikud probleemid.
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Milles see strateegia seisneb?
Meie kava tugineb kolmele põhieesmärgile. Me nimetame neid tugisammasteks:

1

Soovime turvalist internetti,
et sa ei näeks seal asju, mis
panevad sind tundma hirmu,
kurbust või ebamugavust.

Soovime, et tunneksid end internetis
mugavalt,
sest tead, kuidas kasutada internetti
ohutul ja lõbusal moel.
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Soovime, et saaksid kaasa
rääkida lastele mõeldud tegevuste
korraldamises, et öelda meile,
milline peaks olema turvaline
internet.
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Tugisammas 1: me
soovime tagada, et sinu
digimaailm on ohutu

Teeme koostööd veebiplatvormide pakkujatega* (nt Meta, Snap, TikTok jt), et
luua reeglid (käitumisjuhend*), mis tagavad, et veebiteenused on sulle turvalised.
Soovime, et näeksid veebis ainult neid asju, mis sobivad sinu vanusega (koos
võimalusega tõestada oma vanust, et pääseda juurde mõnele võrguteenusele), ning
et asjad, mida võrgus näed või teed, ei tekitaks sinus hirmu, kurbust ega
ebamugavust.

Me soovime tagada, et need platvormid, mida sa kasutad, sisaldavad kergesti
mõistetavaid kasutustingimusi, austavad sinu õigusi ega koorma sind
suunatud reklaamidega* teabe alusel, mida sa internetis teistega jagad

Samuti tahame olla kindlad, et oled kaitstud küberkiusamise, vihakõne* ja
igasuguse kahju eest. Järgnevatel aastatel töötame selle nimel, et leida
lihtsaid viise, kuidas saaksid küsida abi kiusu- ja muude veebiprobleemide
korral, olenemata sellest, mis riigis sa elad.
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Tugisammas 2: me soovime
tagada, et sul on kõik vajalikud
oskused ja teadmised ning saad
alati abi

Soovime olla kindlad, et saad õppida kasutama internetti turvaliselt
nii kodus kui ka koolis. Sa pead oskama otsustada, mis on veebis
usaldusväärne ja mis on tõeline või võlts. Samuti pead teadma, kust
saada abi kõikvõimalike võrguprobleemide korral.

Me teeme koostööd sinu riigi otsustajatega tagamaks, et koolides
õpetatakse turvalist internetikasutust ja meediapädevust* ning et
sinu õpetajad, vanemad ja eestkostjad õpivad samuti, kuidas sind
veebimaailmas paremini aidata.

Lisaks me mõistame, et oled ainulaadne ning et internetis ja sellest
väljaspool on igaühel oma vajadused ja kasutusolukorrad. Oma kava ühe
osana soovime aidata KÕIGIL saada üksnes ohutuid ja meeldivaid
veebikogemusi. Ühesõnaga, mitte kedagi ei jäeta kõrvale!
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Tugisammas 3: me soovime, et
ka sinul oleks sõnaõigus

Me tahame, et sul oleks võimalus saada interneti teel uusi
teadmisi ja jagada oma veebiideid teistega.

Me teeme sinuga koostööd – sinu riigi BIKi noorte saadikute* ja
BIKi noorte arutlusringide kaudu –, et saada korrapärast
tagasisidet ning kavandada tegevusi ja koolitusi noortelt noortele
igasugustel internetiteemadel.

Meie eesmärk on kuulata sinu ideid ja teha koostööd, et vajalikud
muudatused ellu viia. Me plaanime selle kava iga kahe aasta
tagant uuesti üle vaadata, et kontrollida, kas see ikka toimib, ja
aidata lahendada kõikvõimalikke uusi võrguprobleeme.
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Mis saab edasi?
Igasugune hea plaan eeldab koostööd teistega (näiteks ettevõtete, õpetajate
ja otsusetegijatega), et see edukalt ellu viia! Järgnevatel kuudel ja aastatel
teeme ja teostame oma plaane ning hoiame sind nendega kursis.

Hoia silm peal BIKi noorte minisaidil, et uudistega kursis olla
www.bikyouth.eu
Võta ühendust oma riikliku turvalisema interneti keskusega
et teada saada, kuidas saad osaleda noorte arutlusringi tegevustes
ja küsida abi või teavet mistahes veebiteemadel.
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Siinses infolehes kasutatud sõnade
ja sõnaühendite määratlusi
Sõna või sõnaühend

Tähendus

BIKi noorte
saadikud

BIKi noorte saadikud esindavad kõiki Euroopa noori
ning jagavad oma ideid turvalisema
internetikogemuse kohta ettevõtete,
organisatsioonide ja inimestega, kes töötavad selle
nimel, et luua lastele parem internet.

Käitumisjuhend

Käitumisjuhend on dokument, kus on kirjas reeglid
võrguteenuste ohutu kasutamise kohta. Näiteks
võidakse selles öelda, kui vana pead olema, et saaksid
kasutada sotsiaalmeediarakendusi, nagu TikTok või
Snapchat, või selgitatakse viise, kuidas sinu teavet
kaitstakse.

Otsusetegija

Otsusetegija on isik või üksikisikute rühm, kes vastutab
otsuste tegemise eest, mis on suurele hulgale
inimestele olulised. Ta võib tegutseda näiteks ettevõtte
või riigi huvides.

Võimestamine

Võimestamine tähendab seda, et kellelegi antakse
volitus ja õigus midagi teha. See lisab enesekindlust ja
tegutsemisvõimalusi.

Euroopa
Komisjon

Euroopa Komisjon (lühidalt EK) aitab kujundada
Euroopa Liidu seadusi ja põhimõtteid. Näiteks
kehtestab ta majandus-, interneti- ja
turvalisusseadusi.

Euroopa Liit

Euroopa Liitu (lühidalt EL) kuulub 27 Euroopa riiki,
kes teevad üksteisega koostööd.
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Sõna või sõnaühend
Vihakõne

Sobimatu

Tähendus
Vihakõne on suhtlusvorm, kus üksikisiku või
inimrühma suhtes kasutatakse negatiivseid,
agressiivseid ja alatuid sõnu. Tavaliselt
keskendutakse konkreetsetele rühmadele, võttes
aluseks näiteks nende päritoluriigi, nahavärvi,
religiooni, soo vms.
Sobimatu tähendab kohatut või midagi, mis võib sind
kahjustada või hirmutada. Sageli räägitakse sellest, et
teatav veebisisu või -kontaktid – st asjad, mida veebis
näed, või inimesed, kes sinuga internetis ühendust
võtavad – on lastele ja noortele sobimatud või
ohtlikud.

Meediapädevus

Meediapädevuse eesmärk on õpetada lastele ja
noortele, kuidas kasutada kõikvõimalikku meediat,
sealhulgas raamatuid, ajakirju, ajalehti, televisiooni,
raadiot ja veebisisu turvaliselt ning targalt. See aitab
noortel leitud sisu analüüsida, leida usaldusväärseid
teabeallikaid ja väljendada oma mõtteid viisakalt.

Veebiplatvormi
de pakkujad

Veebiplatvormide pakkujad on ettevõtted, kellele
kuuluvad sotsiaalmeediaplatvormid, mida me
igapäevaselt kasutame. Näiteks Facebooki, Instagrami
ja WhatsAppi omab ja haldab Meta, Snapchat kuulub
Snap Inc.-ile ning TikTok ByteDance’ile.

Poliitika

Poliitika on reeglite, seaduste või kavade kogum, mille
abil valitsused püüavad saavutada oma eesmärgid.
Näiteks kui valitsus soovib, et kõik lapsed käiksid koolis,
tuleb kehtestada poliitika, mille järgi ehitatakse igasse
linna kool. Euroopa Komisjon aitab luua Euroopa Liidu
jaoks seadusi ja poliitikasuundi ning pakub uusi kavu, et
muuta EL paremaks paigaks.
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Tähendus

Sõna või sõnaühend
Sidusrühm

Suunatud
reklaam

Sidusrühm on üksikisik, inimrühm või organisatsioon,
kes tunneb huvi konkreetse projekti või algatuse vastu.
Antud juhul tähendab see kõiki neid inimesi, kes on
huvitatud laste ja noorte abistamisest, et nad saaksid
oskused ja teadmised, mida on vaja turvalisemaks
veebikogemuseks.
Suunatud reklaamid kasutavad teavet, mis sa oled
internetti üles riputanud, või teavet sinu külastatud
veebisaitide kohta. Nõnda kogutud teabe alusel
näidatakse sulle reklaame, mida sa võiksid soovida
näha. See võib olla probleem, kuna need reklaamid
veenavad sind ostma asju, mida sa tegelikult ei vaja,
või näitavad asju ainult ühest küljest.

Strateegia täielik nimi on: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA
MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE.
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