10 de novembre de 2020
NOTA DE PREMSA

El CAC alerta que la meitat de les webs
pornogràfiques inclouen vídeos amb
representacions d’actes sexuals sense
consentiment de la dona


Aquests vídeos estan etiquetats o categoritzats amb termes com
ara violación, violación en grupo, forced gang bang, abused o
forced i inclouen també expressions vexatòries



Un informe del CAC constata que les webs pornogràfiques no tenen
cap sistema efectiu de verificació d’edat, tot i el que preveu la
Directiva europea



El president del CAC, Roger Loppacher, alerta que “els menors
tenen accés, sense cap restricció, a nombrosos continguts que,
encara que siguin de ficció, transmeten un relat que pot normalitzar
la desigualtat i fins i tot actes de violència masclista. Un fet
especialment greu que pot perjudicar el seu desenvolupament”



L’informe mostra també que Twitter inclou continguts per a adults
sense cap restricció efectiva per als menors. No s’ha constatat que
YouTube, Facebook, Instagram i TikTok ofereixin pornografia



Loppacher demana la transposició immediata de la Directiva
europea i que aquesta normativa estableixi mesures eficaces per
evitar que els menors accedeixen a continguts audiovisuals
pornogràfics a internet

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) alerta que el 50% de les webs
de vídeos pornogràfics inclouen vídeos categoritzats, etiquetats o amb títols
que es refereixen a la realització d’actes sexuals sense consentiment de la
dona.
Així ho exemplifiquen algunes de les categories i etiquetes en què es
classifiquen els vídeos (violación, violación en grupo, forced gang bang, abused
o forced) o títols de vídeos, com “¡¡Le acaba gustando la violación!!”, “Maltrato,
violencia y rotura de agujeros” o “Abusada por dos amigos mientras duerme;
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Mujer es abusada en público parece que le gusta”. Gairebé la totalitat de les
webs, a més, inclou expressions vexatòries per a les dones, com ara
qualificatius denigrants com guarra, perra, petarda, puta, putón, tonta, zorra.
Sota algunes de les denominacions esmentades s’ofereixen un gran nombre de
vídeos: per exemple, en un dels webs analitzats s’explicita que disposa de prop
de 20.000 vídeos sota la categoria forced i més de 15.000 sota la d’abused.
Aquesta és una de les principals conclusions d’un informe del CAC, que ha
comptat amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i
que constata també que les webs de vídeos pornogràfics no tenen cap sistema
efectiu de verificació de l’edat de la persona que hi accedeix. Només el 10%
pregunta si la persona és major d’edat, però sense cap sistema de filtratge real:
contestar “sí” permet accedir-hi. El 32,5% també introdueix missatges que
avisen de la presència de continguts per a persones adultes, tot i que ho fa en
parts poc visibles de la pantalla i un cop ja s’hi ha accedit.
Aquestes webs permeten el visionament de milions de continguts sense cap
sistema d’accés condicionat que l’impedeixi a persones menors. Així, per
exemple, en un dels casos analitzats, en accedir al cercador de continguts,
s’anuncia que hi ha més de 13 milions de vídeos disponibles. El nombre de
visites també és extraordinàriament elevat. Per exemple, dos dels webs
analitzats van registrar, només durant el mes d’agost passat, més de 3.000
milions de visites.
Les eines de comptabilització no ofereixen dades segmentades per edats. No
obstant això, diferents enquestes i estudis constaten que l’accés d’infants i
adolescents a continguts de pornografia a internet és un fet habitual.1
A més de les webs especialitzades en continguts per a adults, el CAC ha
analitzat la presència de pornografia en les xarxes socials de més difusió, amb
el resultat que només Twitter inclou continguts pornogràfics. En canvi, a
YouTube, Facebook, Instagram i TikTok no se n’han detectat.
El president del CAC, Roger Loppacher, ha alertat que “els menors tenen
accés, sense cap restricció, a nombrosos continguts que, encara que siguin de
ficció, transmeten un relat que pot normalitzar la desigualtat i fins i tot actes de
violència masclista. Aquest és un fet especialment greu que pot perjudicar el
seu desenvolupament”. “No podem acceptar que aquesta representació sigui
un model o una referència per als menors, encara en fase de maduresa”, ha
afegit.
Així mateix, Loppacher ha demanat “la transposició immediata de la Directiva
europea de serveis audiovisuals i que aquesta normativa estableixi mesures
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Vegeu, per exemple, Desinformacion_sexual-Pornografia_y_adolescencia.pdf de Save the Children.
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eficaces per evitar que els menors accedeixen als continguts audiovisuals
pornogràfics a internet i previsions normatives perquè això es compleixi”.
El president del CAC també ha apostat per difondre entre les famílies les
possibilitats que ofereixen els filtres de control parental i per reforçar una
educació sexual que combati els estereotips de violència masclista i
objectualització de les dones.
Per al vicesecretari de la Junta de Govern i coordinador del Comitè d’Infància i
Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Roger Ballescà i
Ruiz, “l’informe posa de manifest una situació greu i absolutament
inacceptable, per tal com conculca els drets de la infància i posa en risc el seu
desenvolupament saludable”.
Segons Ballescà, “ja fa anys que la pornografia s’ha normalitzat entre la
població infantil i juvenil, i s’està convertint en un important patró sexual en què
molts s’emmirallen. Malauradament, aquest patró mostra característiques molt
preocupants”.
En aquest sentit, el Comitè d’Infància del Col·legi considera que les
conseqüències per als menors del consum de pornografia, en funció del tipus
de contingut i la quantitat, són diverses. Entre d’altres, imposa una sexualitat
impròpia a la seva edat, fomenta relacions sexuals precoces i
descontextualitzades, contribueix a augmentar els casos d’abús sexual i
propicia conductes relacionades amb estereotips de gènere i conductes
sexuals agressives i de violència masclista.
La regulació de l’accés a continguts pornogràfics
La Directiva de serveis de comunicació audiovisual (UE) 2018/1808 estableix
que els estats membres adoptaran les “mesures adequades” per evitar l’accés
de les persones menors d’edat als continguts oferts pels prestadors de serveis
de comunicació que puguin perjudicar el seu desenvolupament físic, mental o
moral. En el cas d’aquells continguts més nocius, que inclouen la pornografia,
estableix que les mesures a adoptar han de ser més estrictes. Aquestes
obligacions són d’aplicació als serveis de comunicació audiovisual a petició.
En aquest sentit, l’informe del CAC analitza webs que tenen com a servei
essencial l’oferiment de vídeos amb contingut pornogràfic i en què la manera
de presentar els continguts audiovisuals té característiques similars a un servei
de comunicació audiovisual a petició.
El CAC ha tramès l’informe al Govern de Catalunya i al Parlament, i s’ha
adreçat a les empreses titulars dels llocs web i de la xarxa social analitzats a
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l’informe per advertir-los de l’absència de mecanismes de filtratge adequats per
evitar que els menors puguin tenir accés a continguts per a adults.

Acord 93/2020 d’aprovació de l’Informe 128/2020, de l’Àrea de Continguts,
de 26 d’octubre, L’accés de les persones menors d’edat a continguts de
pornografia a internet
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