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Nedelja, 23.3.2003  I pošlji prijatelju I natisni I

SPORNO - NA SVETOVNEM SPLETU JE NA MILIJONE STRANI S PORNOGRAFSKO VSEBINO

Računalnik sleče vsakogar

Tudi na domačih strežnikih do golih ritk

D. F.

Po nekaterih ocenah je kar tri četrtine slikovnega gradiva, ki ga je danes mogoče najti na svetovnem spletu,
pornografske narave. Med najbolj iskanimi pojmi, ki jih ljudje iščejo na svetovnem spletu, so besedice, kot so
seks, porno in, vsaj nedavno še, Ana Kurnikova, a tudi slednje ime je marsikdo vpisal zaradi povsem
"nešportnih" motivov.

Svetovni splet se širi tudi v pornografskem pomenu. Po podatkih se je število
pornografskih spletnih strani leta 2002 povečalo za več kot tristo (!) odstotkov.
Tudi pri nas jih je vse več in to nikakor ni naključje. "Med najbolj iskanimi
pojmi je tudi pri nas besedica seks," je povedal Primož Žižek, vodja
marketinga v podjetju Novaforum, ki skrbi za slovenski spletni iskalnik
Najdi.si. Če kdo torej misli na svetovnem spletu še kaj zaslužiti, je virtualna
pornografija, kot kaže, ena od najbolj donosnih možnosti. Seks na iskalniku
matkurja.com že zdaj proizvede 200 zadetkov, na nekaterih drugih slovenskih
iskalnikih pa lahko celo še več. Resnici na ljubo je treba dodati, da so zadetki,
ki se skrivajo pod tem pojmom, tako pornografske spletne strani kot strani z
izobraževalno vsebino ali strani z raznovrstnimi šalami, vendar prevladuje

najbolj vroča vsebina. Za primerjavo: angleška različica besedice, torej sex, proizvede na priljubljenem
iskalniku Google kar 126 milijonov zadetkov.

V naravnem kostumu 

In kaj je mogoče najti na povprečni spletni strani s tako vsebino? Poleg cele kopice reklamnega "gradiva", ki
poziva obiskovalca na razne terapije za povečevanje moškega spolnega uda, na nakup brezplačne viagre ali
obisk katere od podobnih pornografskih spletnih strani, je skoraj vedno opozorilo, da je stran namenjena samo
starejšim od 18 let. Starosti seveda nihče ne preverja. Ko obiskovalec vstopi, zagleda ples deklet v naravnem
kostumu in še kakšnega korenjaka v bolj ali manj pomanjkljivi opremi. Pravzaprav je to podobno kot v kateri
koli slovenski trafiki, ki prodaja pornografske revije. Na straneh, ki imajo naslove kot Gheto Mania, Petite Land,
Mature Hotel in Happy Hour Girls, je ponavadi na voljo kratko brezplačno vodenje po "znamenitostih" spletnih
strani, a avtorji vselej pokažejo le za priokus pornografskega gradiva. Za prave užitke, tako pravi reklama, je
potrebno plačati, in sicer celo po 40 dolarjev na mesec (približno 8300 tolarjev). In če je kdo pripravljen odšteti
toliko denarja, ima dostop do najrazličnejšega prvorazrednega gradiva - od filmov in slik do erotičnih besedil in
trgovin, kjer prodajajo razne pripomočke.

Okusi so lahko zelo specifični. Nekatere stranke cenijo predvsem spletne strani, ki naj bi (vsaj domnevno)
prikazovale gola telesa hollywoodskih zvezdnic in zvezdnikov. Na njih ponujajo glasbenico Britney Spears v
položaju, ki ga nikoli ne pokažejo na MTV, Cameron Diaz v goli izvedbi ali Sylvestra Stallonea brez orožja.
Seveda je kar nekaj teh slik le računalniška fotomontaža, kar pa ni zadosten razlog, da ljudi ne bi pritegnile. In
ljudi, ki so pripravljeni odšteti denar, je zares veliko.

Pornografija na svetovnem spletu je postala torej pravi biznis. "Ta industrija je danes vredna milijardo
dolarjev," je poudaril Žižek. Spletnih strani je že več milijonov, zato je tudi konkurenca ostra. Nekateri si
izmišljujejo vse mogoče načine, samo da bi kaj zaslužili na ta način. Domislili so se celo računalniškega
virusa. Pred dvema letoma se je po svetu širil tako imenovani The Homepage Virus, ki se je prenašal po
elektronski pošti. Uporabnika, ki je nasedel vabi, je nenadoma poslal na eno od štirih vnaprej določenih
spletnih strani s pornografsko vsebino. Strokovnjaki so sklepali, da je malopridnež tako želel povečati število
obiskov svojih strani in tako tudi kaj zaslužiti, kajti virus ni imel drugih škodljivih posledic.
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Po podatkih podjetja NetValue v Evropi so najbolj pogosti obiskovalci pornografskih spletnih strani Nemci in
sledijo jim Britanci, Francozi, Italijani, Španci, Švedi, Danci in Norvežani. Raziskave so pokazale, da si Britanci
na svetovnem spletu na mesec povprečno 45 minut ogledujejo tovrstno gradivo.

Tovrstna statistika za Slovenijo ni znana, toda anketa Raba interneta v Sloveniji 2001 (RIS 2001) je pokazala,
da je več kot 70 odstotkov tistih, ki so sodelovali v anketi, vsaj občasno pogledalo tudi tako vsebino na
svetovnem spletu. Glede na to, da povpraševanja ne manjka, se je v preteklih letih nabralo kar nekaj
priljubljenih slovenskih spletnih strani s takšno vsebino in nekatere imajo zelo presenetljiva imena. Kar
precejšen krog ljudi je obiskalo stran z imenom Sirotica in še kakšen Palček Smuk bi se našel. Znano je, da se
tudi v Sloveniji najde posameznike, ki so služili s svojimi pornografskimi stranmi na svetovnem spletu, kajti tuji
gostje so rade volje plačevali s svojimi kreditnimi karticami. Denarja se je nabralo vsaj za stanovanje v
Ljubljani.

Lastniki teh spletnih strani imajo svoje vire vročih slik in si jih med seboj ponavadi za plačilo izmenjujejo. Tako
svojim strankam zagotavljajo vedno svežo vsebino. Iz doline San Fernando v Kaliforniji lahko po svetovnem
spletu prenašajo celo pornografske dogodivščine v živo. Podtalno prizorišče

Pri pregledovanju spletnih pornografskih strani človeka preseneča to, kako bujno domišljijo imajo ponudniki.
Nič redkega niso spletne strani s fetišistično in sadomazohistično vsebino z japonskim, korejskim, ameriškim
ali evropskim pridihom, in kjer je precej ponudbe, pomeni, da je vsaj nekaj povpraševanja.

Svetovni splet ima tudi svoje "podtalno" prizorišče, kjer je prav tako na voljo ogromno takega gradiva - bolj ali
manj prepovedanega. Zlasti v zadnjem času se širi izmenjava datotek. Raziskava ene izmed teh izmenjevalnih
mrež (eDonkey) je pokazala, da ima kateri koli uporabnik možnost takoj priti do več kot 200 pornografskih
datotek, med katerimi so večinoma polne piratske kopije celovečernih pornografskih filmov z vsemi naj
zvezdniki tega žanra, ki jih ljudje izmenjujejo v priljubljenem DivX formatu, v kar pa niso bili vključeni kakšni
"domači" izdelki ali drugo gradivo, ki ga je prav tako na pretek.

Znano je, da so mladi veliko bolj spretni v računalništvu kot njihovi starši ali stari starši, zato se vsiljuje
vprašanje, ali je mladim sploh mogoče preprečiti, da bi si ogledali tako gradivo. Zanimiv je angleški podatek,
da si je vsak deveti od desetih otrok (starih od osem do 16 let) že ogledal pornografijo na svetovnem spletu.
Glavni vir pornografskega gradiva za mlade torej ni televizija, marveč je to najbrž prej svetovni splet.

In kaj lahko starši storijo v tem pogledu? "Svetovni splet je tako razvit in razširjen medij, da so starši v resnici
skorajda popolnoma nemočni. Potrebno je poudariti, da imajo otroci toliko znanja in podatkov, kje in kako najti
sporne strani, da lahko starši samo poučujejo in nadzirajo svoje otroke," je povedal Matej Borko z Medineta, iz
podjetja, ki ponuja dostop do svetovnega spleta. To je podobno, kot da bi otroke poskušali nadzirati pri pitju
alkoholnih pijač ali kajenju cigaret, je dodal. Starši jih lahko le delno nadzorujejo, vendar tega ne morejo
preprečiti.

Nekaj pa vendarle lahko storijo, da vsaj deloma otežijo dostop do take vsebine. Ena izmed možnosti je, pravijo
strokovnjaki, da se v samih spletnih brskalnikih onemogoči dostop do posameznih vsebin. Med drugim
obstajajo posebni filtri, ki delujejo na način določanja pojmov. Če se filtrira beseda seks, se take strani ne bodo
pokazale. "Pri tem pa je včasih težko preprečiti, da ne bi filtrirali tudi kakovostnih strani," je opozoril Primož
Žižek iz podjetja Novaforum. Če ima izobraževalna stran o aidsu kje zapisano besedo seks, bo filter to stran
lahko prav tako odstranil. Žižek je še povedal, da so pri njih že izdelali filter in da je bilo povpraševanja veliko.
Že kmalu je ta program namestilo 2000 obiskovalcev strani Najdi.si.

V vsakem primeru pa starši ne morejo računati na policijo, saj ta nima teh pristojnosti. Glede na količino
gradiva na svetovnem spletu je takšen nadzor bolj ali manj nemogoč. Poleg tega kazenski zakonik ne omenja
svetovnega spleta. "Kaznivo je le proizvajanje, objavljanje samo pa ne," je pojasnil Miran Koren, ki je v
generalni policijski upravi odgovoren za odnose z javnostmi.
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