
Bekæmp billeder af seksuelle overgreb på børn på nettet! 

Følgende mail fra Emmaus Internationals medlemsorganisation i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, 

er oversat fra engelsk af Gunver Bjærre efter anmodning fra Genvej til Udvikling: 

Kære venner og kolleger 

Det er med glæde og stolthed vi kan meddele, at repræsentanten for Forum for International 

Solidaritet – Emmaus (IFS-Emmaus) blev valgt til præsident for foreningen (association) INHOPE 

på generalforsamlingen den 12. juni 2014 i Warszawa, Polen. 

Amela Efendic har, på vegne af IFS-Emmaus og som medlem af INHOPE’s bestyrelse og af 

INHOPE Foundation, aktivt og dedikeret deltaget i alle aktiviteter under INHOPE – Den 

Internationale Sammenslutning af Internet Hotlines (= International Association of Internet 

Hotlines). Efendics engagement og vedholdende indsats for at forebygge krænkelse af børn via 

internettet både i Bosnien og Herzegovina og globalt blev belønnet gennem valget til præsident for 

foreningen. 

INHOPE, www.inhope.org, er et netværk bestående af 49 hotlines i 43 lande, som beskæftiger sig 

med ulovligt indhold på internettet, med primært fokus på at få fjernet billeder af seksuelle overgreb 

på børn på nettet. Netværket blev oprindelig etableret med finansiering og støtte fra Europa-

Kommissionens Handlingsplan for Sikkert Internet. 

I de senere år er anvendelse af internet og andre netværksmuligheder steget voldsomt. Dermed har 

måden vi kommunikerer, handler og i sidste instans den måde, vi lever på, ændret sig. Desværre er 

der nogle, som bruger denne teknologi til ulovlige aktiviteter, især til at se, dele og sprede materiale 

indeholdende seksuelle overgreb på børn. Derfor er et fælles, globalt engagement for at bekæmpe 

dette fænomen særdeles vigtigt for beskyttelse af børn.                                                                   

Bedste hilsner! 

IFS-Emmaus-Team 

 

 

 

 

https://www.inhope.org/


 

På billedet ses de nye bestyrelsesmedlemmer i INHOPE Association (forening) og Foundation 

(fond)  

Fra venstre mod højre: 

Tomislav Ramljak (CNZD, Kroatien), INHOPE Association - medlem uden portefølje; Urvan 

Parfentyev (Safer Internet Center, Rusland), INHOPE Foundation; Amela Efendic (IFS-Emmaus, 

Bosnien og Hercegovina), INHOPE Association – præsident; Gitte Jakobsen (Red Barnet, 

Danmark), INHOPE Association – kasserer; Russell Chadwick, INHOPE Association - 

administrerende direktør; John Shehan (NCMEC, USA), INHOPE Association – vicepræsident; 

Thiago Tavares (SafeNet, Brazilien), INHOPE Association + præsident for INHOPE Foundation; 

Rowan Graham Nicholls (også kendt som Nick Nicholls, FPB, Sydafrika), INHOPE Association – 

medlem uden portefølje. 

…………….. 

Supplerende oplysning fra koordinator for Genvej til Udvikling, Jørgen Olsen:  

IFS-Emmaus i Sarajevo driver blandt mange andre aktiviteter et Europæisk Ressourcecenter mod 

Menneskehandel , som man kan læse om på bosnisk og engelsk på www.eurcenter.net  

  

http://www.eurcenter.net/

