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Wstêp

Internet to nieograniczone êródùo wiedzy. W niewiarygodny sposób udoskonaliù formy
komunikowania siê – bez przeszkód mo¿emy rozmawiaã, a nawet widzieã siê z osob¹ bêd¹c¹ na
drugiej póùkuli, a przekaz informacji przebiega w tempie bùyskawicznym. Wysùanie maila zajmuje
przecie¿ zaledwie kilkanaœcie sekund. Jednak zawsze nale¿y pamiêtaã o tym, ¿e w rêkach osób
nieodpowiedzialnych b¹dê nieœwiadomych mo¿e okazaã siê bardzo niebezpiecznym narzêdziem do
przekazywania b¹dê rozpowszechniania niebezpiecznych treœci, za które uznaje siê materiaùy, mog¹ce
mieã szkodliwy wpùyw na rozwój i psychikê dziecka (pornografia, rasizm, ksenofobia, treœci
nawoùuj¹ce do popeùniania przestêpstw, zachêcaj¹ce do prostytucji, do u¿ywania narkotyków czy do
hazardu oraz takie, które zawieraj¹ elementy psychomanipulacji)
Z badania, które na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje przeprowadziù Gemius, wynika ¿e 71% dzieci
trafia w Internecie na materiaùy pornograficzne, 51% - na materiaùy z brutalnymi scenami, a 28% na
takie, które propaguj¹ przemoc i nietolerancjê. Skala problemu jest zatem olbrzymia.
Internet od samego pocz¹tku to dla œrodowisk pedofilskich doskonaùe narzêdzie do dystrybucji,
wymiany i produkcji pornografii dzieciêcej. Co wiêcej – pedofile czêsto podaj¹c siê za rówieœników,
dopuszczaj¹ siê uwodzenia on-line maùoletnich u¿ytkowników Sieci. To zjawisko, z angielska
nazwane grooming, dotyczy zwierania znajomoœci za pomoc¹ mediów elektronicznych, typu:
komunikatory, blogi, czaty etc. 64% badanych dzieci przyznaje siê do zawierania znajomoœci w
Internecie, z czego 68% otrzymaùo od nowo poznanej osoby propozycjê spotkania w rzeczywistym
œwiecie, a 44,6% - skorzystaùo z takiego zaproszenia! Naturalnie nie ka¿da znajomoœã zawarta przy
udziale Internetu i nie ka¿de spotkanie, bêd¹ce skutkiem takiego zdarzenia, nosi znamiona
przestêpstwa. Niestety jednak wiêkszoœã incydentów z kategorii wykorzystywania dzieci za
poœrednictwem Internetu nie zostaje ujawniona, gùównie ze wzglêdu na dra¿liwoœã tematu.
Obok problemu pornografii czy uwodzenia istnieje jeszcze kwestia cyberbullingu, czyli
cyberprzemocy rówieœniczej przy u¿yciu nowych technologii. Czêsto nie zdaj¹c sobie sprawy z
konsekwencji, dzieci rozsyùaj¹ materiaùy oœmieszaj¹ce b¹dê poni¿aj¹ce swoich kolegów. Ró¿nego
rodzaju czaty, fora, jak równie¿ komunikatory czy SMS’y lub MMS’y staj¹ siê narzêdziem do
dystrybucji kompromituj¹cych treœci, np. zdjêã czy filmów. Co drugie badane dziecko twierdzi, ¿e
doznaùo w Internecie wulgarnego wyzywania, a 14% zgùasza przypadki rozpowszechniania przez
osoby trzecie kompromituj¹cych materiaùów na swój temat. Nale¿y pamiêtaã, ¿e dzieci nara¿one s¹ na
tego rodzaju niebezpieczeñstwa szczególnie, gdy¿ bardzo chêtnie same udostêpniaj¹ swoje dane
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osobowe oraz zdjêcia. Bez problemu zdradzaj¹ adres nie tylko e-mail ale i domowy, a tak¿e dziel¹ siê
zdjêciami z nieznajomymi. W konsekwencji czego padaj¹ ofiarami zarówno ceberbullingu jak i
ró¿nego rodzaju oszustw, wyùudzeñ, kradzie¿y etc.
Najwa¿niejszym elementem chroni¹cym dziecko przed szkodliwymi treœciami w Internecie
powinni byã rodzice. Niestety przewa¿aj¹ca wiêkszoœã nie ma pojêcia, z jakiego rodzaju treœciami w
Internecie ma kontakt jego dziecko. Wprawdzie ponad 70% rodziców uznaje Internet za
niebezpieczny, jednak blisko 30% z nich nie potrafi zdefiniowaã zagro¿eñ, ani wskazaã miejsc, w
których mo¿na trafiã na nieodpowiednie treœci. Prawie 60% badanych rodziców nie widzi zagro¿eñ w
korzystaniu z komunikatorów, blisko 40% - w zakupach on-line. Jeœli chodzi o nawi¹zywanie
znajomoœci przez Internet, czy zamieszczanie zdjêã, rodzice wydaj¹ siê byã bardziej ostro¿ni, ok. 82%
rodziców widzi w tych czynnoœciach potencjalne niebezpieczeñstwo. Jednakowo¿ 27% dzieci
przyznaje, ¿e rodziców nigdy nie interesowaùo to, czym zajmuj¹ siê w Internecie. Stal¹ kontrolê
rodzicielsk¹ deklaruje zaledwie 10% respondentów. Dlatego ogromn¹ czêœã dziaùañ profilaktycznych
powinno siê prowadziã na poziomie edukacji. Uœwiadamianie niebezpieczeñstwa, wskazywanie
miejsc, w których dzieci s¹ najbardziej nara¿one, a tak¿e prezentowanie sposobów przeciwdziaùania
to podstawowe zagadnienia profilaktycznych programów edukacyjnych zarówno dla dzieci jak i
dorosùych – rodziców, nauczycieli czy wychowawców.
Ze wzglêdu na ró¿norodnoœã form zjawiska cyberprzemocy nie zawsze kwestie te
regulowane s¹ w kodeksie karnym. W niektórych przypadkach jedynym sposobem ochrony prawnej
jest droga cywilna czyli droga roszczeñ odszkodowawczych. Brakuje odpowiednich przepisów, na
przykùad takich, które zapewni¹ mo¿liwoœã stosowania przez policjê narzêdzia prowokacji w
zakresie spraw dotycz¹cych przestêpstw seksualnych wobec dzieci, w tym szczególnie przestêpstw z
wykorzystaniem Internetu.
W kwestii bezpieczeñstwa dzieci w Sieci wiele zale¿y równie¿ od producentów sprzêtu
elektronicznego i oprogramowania, a tak¿e od samych dostawców usùug internetowych. Filtrowanie
treœci na poziomie sieci dostêpowej realizowane przez dostawców, to wedùug ekspertów, jeden z
najskuteczniejszych sposobów ochrony. Warto jednak pamiêtaã, ¿e poza nakùadami finansowymi taka
realizacja wymaga równie¿ odpowiednich uregulowañ prawnych.
Niniejszy Raport przedstawia szczegóùowe dane pochodz¹ce z badañ przeprowadzonych
przez Gemiusa na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje, obrazuj¹ce skalê a tak¿e dokùadny obraz
problemu. Raport zawiera równie¿ komentarze ekspertów oraz wskazuje postulowane kierunki
zmian.
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I. Jak dzieci korzystaj¹ z Internetu
Dzieci i mùodzie¿ stanowi¹ zdecydowana wiêkszoœã u¿ytkowników Internetu w Polsce.
Wiêkszoœã z nich zaczyna korzystaã z Sieci bêd¹c w wieku od 5 do 9 lat (58%) a co szóste z nich
swoja przygodê z internetem rozpoczyna ju¿ od 4 roku ¿ycia lub jeszcze wczeœniej (16,1%) 1!
Ýeby skutecznie zadbaã o bezpieczeñstwo mùodych internautów niezbêdna jest wiedza na temat
tego w jaki sposób korzystaj¹ oni z Sieci oraz jaka jest ich opinia i doœwiadczenia zwi¹zane z
zagro¿eniami online. Informacji takich dostarczaj¹ nieliczne badania realizowane w ostatnich latach
wœród dzieci w Polsce. Wœród nich na najwiêksz¹ uwagê zasùuguje badanie Megapanel PBI/Gemius2
zrealizowane w listopadzie 2007 roku na grupie ponad 17 tysiêcy internautów, na podstawie którego
opracowany zostaù raport ”Dzieci aktywne on-line” analizuj¹cy aktywnoœci on-line u¿ytkowników
Sieci w wieku od 7-14 lat.3 Z badañ i raportu wynikaj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:



Dzieci w wieku 7-14 lat stanowi¹ 11% ogóùu u¿ytkowników Internetu w Polsce. Szacowana
liczba u¿ytkowników Internetu w tym wieku to 1,5 miliona. Najliczniejsz¹ grupê Internautów
stanowi mùodzie¿ w wieku 15-24 lata (37,7%, ponad 4,630 tys.).



Dzieci spêdzaj¹ w Sieci coraz wiêcej czasu. W ci¹gu roku (od IV 2006 do IV 2007) czas œredni
czas poœwiêcany przez nie w miesi¹cu na serfowanie wzrósù z 15 godzin, 56 minut do 24
godzin, 27 minut. Najwiêcej czasu spêdzaj¹ w Sieci dzieci w du¿ych aglomeracji miejskich (33
godziny 42 minuty)



Niemal co drugie dziecko (45%) korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie. Co
trzecie dziecko (34%) korzysta z Internetu kilka razy w tygodniu.

1

Badanie „Dzieci online w oczach rodziców”, Gemius S.A. dla FDN, luty 2008 r., Próba: rodzice dzieci w wieku 5-15 lat, N=1235

2

Badanie Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, listopad 2007 r. Liczebnoœã próby: N=17 512. Próba: 7+. Do badania
wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodz¹ce z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC.
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Na podst. badania „Dziecko w Sieci” Gemius S.A., FDN, styczeñ 2006, badania dzieci 12-17lat- N=1779



Dziewczynki spêdzaj¹ w Internecie du¿o wiêcej czasu ni¿ chùopcy. Úrednio miesiêcznie
dziewczynki w wieku7-14 lat (47% populacji) serfuj¹ 29 godzin, 40 minut a chùopcy (53%
populacji) 19 godzin 46 minut.



Najwiêksza popularnoœci¹ wœród dzieci ciesz¹ siê witryny z kategorii „Kultura i rozrywka” 6 godzin 55 minut miesiêcznie. Kolejne kategorie tematyczne odwiedzanych przez dzieci
najczêœciej witryn to „Nowe technologie” i „Spoùecznoœci”



70% internautów w wieku 7-14 lat korzysta z mo¿liwoœci grania on-line. Ta grupa wiekowa
gra on-line najczêœciej. Druga w kolejnoœci jest mùodzie¿ w wieku 15-24 lata (55%). Wbrew
stereotypom dziewczynki poœwiêcaj¹ na gry on-line nieco wiêcej czasu (4 godziny, 55 minut)
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Na podst. badania „Dziecko w Sieci” Gemius S.A., FDN, styczeñ 2006, badania dzieci 12-17lat- N=1779



40 % dzieci ma kontakt z pornografi¹. Miesiêcznie dzieci spêdzaj¹ na eksplorowaniu
serwisów erotycznych œrednio ok. godziny (57 min 36 s – œredni czas w czerwcu 2007 r.)



Niemal co drugie dziecko aktywne on-line odwiedza serwisy blogowe. Przy czym
dziewczynki spêdzaj¹ „na blogach” zdecydowanie wiêcej czasu (4 godziny 15 minut) ni¿
chùopcy (32 minuty)

Z pozostaùych danych badawczych warte odnotowania s¹ nastêpuj¹ce dane4:

•

Zdecydowana wiêkszoœã dzieci w wieku 12-17 lat korzysta z Internetu u siebie w domu
(95,7%) . Drugim miejscem, pod wzglêdem liczby wskazañ, jest szkoùa – 46,0%. Co czwarte
dziecko korzysta z Internetu u znajomych (25,3%).

4

Poni¿sze dane pochodz¹ z badania „Dziecko w Sieci” Gemius S.A., FDN, styczeñ 2006, badani: dzieci 12-17 lat - N=1779
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•

Dzieci (12-17 lat) najczêœciej korzystaj¹ z takich usùug internetowych jak: komunikatory 92,1%, strony WWW – 91,4%, poczta e-mail – 85,3%, gry on-line 51%. Najbardziej
dynamiczny jest przyrost u¿ytkowników gier on-line.

Usùugi internetowe, z których dzieci najczêœciej korzystaj¹
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Na podst. badania „Dziecko w Sieci” Gemius S.A., FDN, styczeñ 2006, badania dzieci 12-17lat- N=1779



38% dzieci korzystaj¹cych z komunikatorów wykorzystuje funkcjê komunikacji gùosowej.
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•

64% dzieci zawiera znajomoœci w Internecie znajomoœci! Znaczna czêœã spoœród nich
przekazuje osobom poznanym w Internecie prywatne informacje o sobie, jak adres domowy
(10%), numer telefonu (45%) adres e-mail (78%). Ponad 58% dzieci wysùaùo osobie poznanej w
Sieci swoje zdjêcie (47, 4% robi to regularnie)

Informacje ujawniane przez dzieci
78%
80%
70%
45%

60%
50%
40%
30%

10%

20%
10%
0%

Adres domowy Numer telefonu

Adres e-mail

Na podst. badania „Dziecko w Sieci” Gemius S.A., FDN, styczeñ 2006, badania dzieci 12-17lat- N=1779
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II. Zagro¿enia zwi¹zane z korzystaniem przez dzieci z
Internetu – charakterystyka i skala zjawiska.
„Dlaczego bezpieczeñstwo dzieci w Internecie jest takie wa¿ne? Poniewa¿ Internet, jak ka¿da ludzka
aktywnoœã, ma swoje dobre i zùe strony. Nie ma co ukrywaã, to trochê jak w ¿yciu. Jeœli pójdziemy w ciemny
zauùek, ryzykujemy, ¿e dostaniemy po gùowie. W Internecie jest podobnie. Skoro sieã dziaùa na wszystkich polach
ludzkiej aktywnoœci, oznacza to, ¿e funkcjonuje i na tych, z którymi na co dzieñ walczymy. Dlatego tak wa¿ne
jest, by z Internetu korzystaã... m¹drze.
Jako osoba od ponad dekady pracuj¹ca w bran¿y internetowej, dostrzegam wiele pozytywnych aspektów
Internetu. Z przyjemnoœci¹ obserwowaùem, jak zmieniaùa siê konsumpcja tego medium, jak Internet wpùywaù na
ksztaùtowanie postaw ludzi i jak silnie oddziaùywaù na nasz sposób nauki, pracy, komunikacji, spêdzania wolnego
czasu czy wreszcie prowadzenia biznesu. Jednoczeœnie zawsze byùem w peùni œwiadomy zagro¿eñ, jakie Internet
ze sob¹ niesie – zarówno ze strony ludzi, którzy z niego korzystaj¹, jak i publikowanych tam treœci i dostêpnych
narzêdzi.
Tym bardziej, od momentu rozpoczêcia swojej dziaùalnoœci w ramach Zwi¹zku Pracodawców Bran¿y
Internetowej IAB Polska, jestem zwolennikiem brania przez bran¿ê odpowiedzialnoœci za sprawy zwi¹zane z
bezpieczeñstwem u¿ytkowników sieci, a w szczególnoœci tych najmùodszych. IAB stara siê aktywnie wspomagaã
inicjatywy pozwalaj¹ce poprawiã bezpieczeñstwo korzystania z Internetu, propaguj¹ce tego typu dziaùania i
kùad¹ce nacisk na edukacjê oraz ksztaùtowanie odpowiednich postaw rodziców i dzieci w Internecie.
Niestety, przeniesienie na bran¿ê odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo dzieci w Internecie nie jest
wystarczaj¹ce. To ogromnie istotne, aby œwiadomoœã zagro¿eñ byùa równie¿ po stronie rodziców. Wszyscy
zdajemy sobie bowiem sprawê z tego, ¿e przestêpcy istniej¹ w œwiecie rzeczywistym. Niestety, je¿eli o chodzi o
przestêpczoœã wirtualn¹, to jej œwiadomoœã nie jest ju¿ tak wysoka, zwùaszcza wœród rodziców maùych dzieci i
mùodzie¿y. Rodzic przestrzega swoje dziecko np. przed wsiadaniem do samochodu z obc¹ osob¹, nie zawsze
jednak potrafi przestrzec przed tym, ¿eby dziecko nie podawaùo swoich danych osobowych w Internecie. Wielu
rodziców nie kontroluje tak¿e tego, z jakich stron WWW korzystaj¹ ich dzieci, jakich treœci poszukuj¹, z kim
rozmawiaj¹. Dlatego w przypadku zwalczania przestêpstw internetowych niezwykle wa¿na jest edukacja.
I na koniec – bardziej osobiœcie. Jako ojciec przyszùej mùodej u¿ytkowniczki Internetu, mam do kwestii
bezpieczeñstwa w sieci bardzo emocjonalne podejœcie. Moja córka prêdzej czy póêniej bêdzie miaùa stycznoœã z
Internetem. Chciaùbym wiêc, aby byùa œwiadoma mo¿liwoœci, jakie daje to medium oraz zagro¿eñ, jakie za sob¹
niesie. Wiem jednak, ¿e nie mo¿na caùej odpowiedzialnoœci zrzucaã na „zùy” Internet. To medium to dla mnie
wci¹¿ niezwykle przydatne i wielofunkcyjne narzêdzie – przez Internet mo¿na rozmawiaã ze znajomymi z caùego
œwiata, poznawaã nowych ludzi i nowe kultury, mo¿na tworzyã wspóùpracuj¹ce ze sob¹ grupy, docieraã do
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treœci, utworów, multimediów niedostêpnych w sklepach czy lokalnych bibliotekach, w koñcu – wyra¿aã siebie.
Wierzê wiêc, ¿e w kwestii bezpieczeñstwa w sieci wiele mo¿na zrobiã, jeœli poùo¿ymy nacisk na edukacjê
i

pokazywanie

oraz

utrwalanie

pozytywnych

wzorców

ju¿

od

najmùodszych

lat.

W

zwi¹zku

z tym bêdê siê staraù nauczyã moj¹ córkê, jak bezpiecznie korzystaã z olbrzymich mo¿liwoœci Internetu – tak
samo jak bêdê uczyù j¹, by nie wsiadaùa do samochodu z nieznajom¹ osob¹.”.
Michaù Tober
Prezes IAB Polska

Intensywny rozwój Internetu i coraz wiêksza dostêpnoœã do sieci dzieci i mùodzie¿y, poza
wszelkimi pozytywami , wi¹¿e siê z coraz wiêkszym repertuarem i rosn¹c¹ skal¹ zagro¿eñ. Za
najpowa¿niejsze z nich uznaje siê najczêœciej zjawiska zwi¹zane z szeroko rozumianym
wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Od samego pocz¹tku Internet wykorzystywany jest przez
œrodowiska pedofilskie w celach dystrybucji, wymiany i produkcji pornografii dzieciêcej. Rok rocznie
ofiarami tego procederu pada na caùym œwiecie tysi¹ce dzieci, a do Sieci trafiaj¹ niezliczone iloœci
materiaùów pornograficznych z ich udziaùem. Wraz z rozwojem serwisów komunikacyjnych
problemem staùo siê równie¿ uwodzenie dzieci w Internecie, prowadz¹ce czêsto do wykorzystania
seksualnego w rzeczywistym œwiecie. Dzieci coraz czêœciej wikùane s¹ równie¿ w proceder prostytucji
w Sieci.
Poza zjawiskiem pedofilii dzieci nara¿one s¹ w Internecie na szereg innych zagro¿eñ. Ze
wzglêdu na szerokie spektrum tych zjawisk, na potrzeby niniejszego raportu proponowana jest
nastêpuj¹ca typologia, uwzglêdniaj¹ca specyficzne i najpowa¿niejsze zagro¿enia dla najmùodszych
internautów:



Niebezpieczne kontakty w Sieci



Kontakty z niebezpiecznymi treœciami



Cyberprzemoc (przemoc rówieœnicza)
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2.1 Niebezpieczne kontakty w Sieci

Mùodzi internauci czêsto korzystaj¹ w Sieci z serwisów komunikacyjnych

oraz serwisów

spoùecznoœciowych i zawieraj¹ w Internecie znajomoœci. Kontakty on-line mog¹ stanowiã dla dzieci
powa¿ne zagro¿enie, szczególnie w sytuacji kiedy prowadz¹ do spotkania w rzeczywistym œwiecie.
Mo¿liwoœci Sieci wykorzystuj¹ miêdzy innymi pedofile. Zjawisko uwodzenia dzieci on-line, okreœlane
w anglojêzycznej literaturze przedmiotu terminem grooming, dostrze¿one zostaùo ju¿ w latach
dziewiêãdziesi¹tych a skala problemu roœnie wraz z rozwojem serwisów komunikacyjnych i
przyrostem populacji dzieci korzystaj¹cych z Internetu. W procesie grooming’u pedofile poddaj¹ dzieci
psychomanipulacji,. Czasami elementem uwodzenia jest udawanie rówieœnika potencjalnej ofiary,
przynajmniej w pierwszym etapie relacji. Jednak, wbrew stereotypowememu wyobra¿eniu,
przypadki takie nale¿¹ do rzadkoœci a sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci najczêœciej nie
ukrywaj¹ w kontaktach on-line przed dzieckiem ani swojego wieku ani intencji, sprawnie manipuluj¹c
ofiar¹.
Zdarza siê, ¿e kontakty seksualne pomiêdzy nieletnim a dorosùym inicjowane s¹ przez dziecko.
Anonse mùodych internautów, wskazuj¹ce na gotowoœã do takiej relacji, znaleêã mo¿na w serwisach
randkowych czy czatowych (czasami z informacj¹ o oczekiwanej gratyfikacji). Nale¿y podkreœliã, ¿e
okolicznoœã taka w ¿adnym stopniu nie zwalnia sprawcy z moralnej i karnej odpowiedzialnoœci za
popeùnione przestêpstwo.
Mùodzi internauci nara¿eni s¹ w Sieci równie¿ na kontakty z innymi niebezpiecznymi
osobami, jak przedstawiciele rozmaitych sekt, ruchów neonazistowskich itp.

Niebezpiecznym

zjawiskiem coraz czêœciej odnotowywanym w Sieci jest nakùanianie mùodych ludzi do popeùniania
samobójstw!

Skala problemu:
Skala niebezpiecznych kontaktów on-line i zwi¹zanych z nimi przestêpstw popeùnianych w
rzeczywistym œwiecie trudna jest do oszacowania. Statystyki policyjne nie s¹ pomocne, gdy¿ nie
odnotowuj¹, ¿e do przestêpstwa, np. wykorzystywania seksualnego dziecka, doszùo przy u¿yciu
Internetu. Poza tym zdecydowana wiêkszoœã takich przypadków pozostaje nieujawniona, szczególnie
je¿eli dochodzi do nich za przyzwoleniem ofiary. Wycinek problemu pokazuj¹ media, ale dotyczy to
jedynie ujawnionych i spektakularnych przypadków. Ze wzglêdu na dra¿liwoœã tematu i jego
ograniczon¹ skalê informacje takie trudno te¿ uzyskaã w toku badañ socjologicznych.
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Informacje o potencjale zagro¿eñ zwi¹zanych z kontakami on-line z obcymi osobami w Sieci
pokazuj¹ wyniki badañ „Dziecko w Sieci” przeprowadzonych w 2006 roku przez Fundacjê Dzieci
Niczyje i firmê badawcz¹ Gemius S.A.

Najwa¿niejsze ustalenia badawcze5:



45% mùodych internautów nakùanianych byùo w Sieci, wbrew swojej woli, przez obce osoby
do rozmowy. Co pi¹te dziecko taka sytuacja przestraszyùa.



64% dzieci korzystaj¹cych z Sieci zawiera w niej znajomoœci



68% spoœród nich co najmniej raz otrzymaùo od osoby poznanej w Sieci propozycjê spotkania;
44,6% dzieci wziêùo udziaù w spotkaniu!

Niebezpieczne kontakty online, które doœwiadczyùy dzieci
68,0%

64,0%

70,0%
60,0%

44,6%

45,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Nakùaniania do
Zawierania
Propozycja
z czego wziêlo
rozmowy wbrew znajomoœci przez spotkania od udziaù w spotkaniu
swej woli
Internet
osoby poznanej w
sieci

„Dziecko w Sieci” Gemius S.A., FDN, styczeñ 2006, badani: dzieci 12-17 lat - N=1779



Dzieci zawieraj¹ce w Sieci znajomoœci podaj¹ obcym dane osobowe, jak adres domowy (10%),
numer telefonu (45%) adres e-mail (78%). Ponad 58% z nich wysùaùo osobie poznanej w Sieci
swoje zdjêcie

5



Jedynie 23,6% dzieci informuje rodziców o spotkaniach z osobami poznanymi w Sieci.



Poùowa dzieci uczestniczy w spotkaniach w pojedynkê.

„Dziecko w Sieci” Gemius S.A., FDN, styczeñ 2006, badani: dzieci 12-17 lat - N=1779
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2.2 Kontakty z niebezpiecznymi treœciami

Mianem niebezpiecznych treœci w Internecie (ang. harmful content) okreœla siê materiaùy, które
mog¹ mieã szkodliwy wpùyw na rozwój i psychikê dziecka. Czêœã materiaùów o takim charakterze, jak
pornografia dzieciêca, rasizm, ksenofobia jest niezgodna z prawem, inne prezentowane s¹ w Sieci
legalnie.

Jedna z przyjêtych typologii problemu wyró¿nia:6


Treœci prezentuj¹ce przemoc, pornografiê;



Treœci propaguj¹ce rasizm i ksenofobiê;



Treœci nawoùuj¹ce do popeùnienia przestêpstwa;



Treœci promuj¹ce faszystowski lub inny totalitarny ustrój pañstwa;



Treœci zachêcaj¹ce do prostytucji, u¿ywania narkotyków czy hazardu;



Treœci zawieraj¹ce elementy psychomanipulacji (np. namawiaj¹ce do przyst¹pienia do sekty);

Najliczniej reprezentowan¹ w Sieci kategori¹ niebezpiecznych treœci jest pornografia. Co prawda
serwisy pornograficzne formalnie dziaùaj¹ w sieci legalnie, jednak czêsty brak odpowiednich
informacji przestrzegaj¹cych przed ich zawartoœci¹, a tym bardziej promocja tych serwisów w Sieci,
trafiaj¹ca równie¿ do dzieci, powoduje czêsty kontakt mùodych internautów z takimi materiaùami a
wùaœcicieli serwisów nara¿a na zarzut narzucania nieletnim treœci pornograficznych, co zgodnie z
obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem jest przestêpstwem.

Skala problemu:
W 2007 roku na potrzeby kampanii spoùecznej „Dziecko w Sieci” agencja Gemius S.A. przeprowadziùa
badania, dotycz¹ce kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treœciami7:



71% dzieci trafia na materiaùy pornograficzne (63% przypadkowo)



51% dzieci trafiùa na materiaùy z brutalnymi scenami przemocy (61% przypadkowo)



28% dzieci trafiùo na materiaùy propaguj¹ce przemoc i nietolerancje (74% przypadkowo)

6

•ródùo: www.dzieckowsieci.pl
„Kontakty dzieci z niebezpiecznymi treœciami w Internecie” Gemius S.A., FDN, wrzesieñ 2006, badani: dzieci 12-17 lat,
N=2559
7
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Co czwarte dziecko deklaruje, ¿e rodzice nigdy nie interesuj¹ siê tym, co robi w Internecie



Jedynie 10% dzieci deklaruje regularn¹ opiekê rodziców podczas korzystania z Sieci.

Inne badania pokazuj¹ niepokoj¹co wysoki odsetek kontaktów z pornografi¹ najmùodszych
u¿ytkowników Internetu. Z materiaùami o takim charakterze spotkaùo siê 40% dzieci w wieku od 7 do
14 lat.8

2.3 Cyberprzemoc (przemoc rówieœnicza)

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje siê jako przemoc z u¿yciem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych. Owe technologie to gùównie Internet oraz telefony komórkowe.
Czêœã definicji ogranicza stosowanie terminu „cyberbullying”, czy „cyberprzemoc” wyù¹cznie do
przemocy rówieœniczej, inne nie stawiaj¹ ograniczeñ wiekowych, nie w¹tpliwie jednak najczêœciej
terminów tych u¿ywa siê wùaœnie w kontekœcie przemocy wœród najmùodszych. Podstawowe formy
zjawiska

to:



nêkanie, straszenie, szanta¿owanie z u¿yciem Sieci,



publikowanie lub rozsyùanie oœmieszaj¹cych, kompromituj¹cych informacji, zdjêã, filmów z
u¿yciem Sieci



podszywanie siê w Sieci pod kogoœ wbrew jego woli.

Poni¿anie, oœmieszanie, upokarzanie – czy doœwiadczyùeœ/ ùaœ
tego w Internecie . Mùodzie¿ w wieku 12-17 lat N=169
1 raz
15%

Nie wiem, nie
pamiêtam
15%
Kilka razy
(2-5 razy)
40%
Ponad 5%
30%

8

Raport ”Dzieci aktywne online” , Gemius 2007
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•ródùo: gemiusAdHoc, styczeñ 2007

Do dziaùañ okreœlanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane s¹

gùównie: poczta

elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy spoùecznoœciowe, grupy
dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.
W odró¿nieniu od „tradycyjnej” przemocy (ang bullying) zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje
wysoki poziom anonimowoœci sprawcy. Ponadto na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siùa”,
mierzona cechami fizycznymi, czy spoùecznymi a atutem

sprawcy staje siê umiejêtnoœã

wykorzystywania mo¿liwoœci, jakie daj¹ media elektroniczne. Charakterystyczna dla problemu
szybkoœã rozpowszechniania materiaùów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna
dostêpnoœã w Sieci sprawiaj¹, ¿e jest zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromituj¹ce zdjêcia,
filmy czy informacje potrafi¹ zrobiã w Internecie bardzo szybk¹ „karierê” a ich usuniêcie jest czêsto
praktycznie nie mo¿liwe. Dodatkow¹ uci¹¿liwoœci¹ dla ofiar cyberprzemocy jest staùe nara¿enie na
atak, niezale¿nie od miejsca czy pory dnia lub nocy. Kolejn¹ wa¿n¹ cech¹ problemu jest stosunkowo
niski poziom kontroli spoùecznej tego typu zachowañ. Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy
za poœrednictwem mediów elektronicznych jest czêsto trudna do zaobserwowania przez rodziców,
czy nauczycieli, szczególnie je¿eli maja oni ograniczon¹ wiedzê i doœwiadczenia zwi¹zane z
korzystaniem z mediów elektronicznych.

Skala problemu:
Problem cyberprzemocy rozpoznany zostaù w Polsce na pocz¹tku 2007 roku przez Fundacjê Dzieci
Niczyje i firmê badawcz¹ Gemius S.A.. W toku badañ „Przemoc rówieœnicza a media elektroniczne”
dzieci pytane byùy o doœwiadczenia nastêpuj¹cych sytuacji:



Przemoc werbalna w sieci (wulgarne wyzywanie, poni¿anie, oœmieszanie, straszenie, szanta¿)



Rejestrowanie filmów i zdjêã wbrew woli dziecka



Publikowanie w sieci filmów, zdjêã i informacji oœmieszaj¹cych dziecko



Podszywanie siê w sieci pod dziecko

Respondenci pytani byli równie¿ o ich odczucia i reakcjê w danej sytuacji oraz proszeni o próbê
okreœlenia sprawcy zdarzenia.
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Najwa¿niejsze ustalenia badawcze9:



Co drugi mùody czùowiek (52%) miaù do czynienia z przemoc¹ werbaln¹ w Internecie lub
poprzez telefon komórkowy.

47% dzieci doœwiadczyùo wulgarnego wyzywania; 21%,

poni¿ania, oœmieszania i upokarzania; 16% straszenia i szanta¿owana.


29% dzieci zgùasza, ¿e ktoœ w Sieci podawaù siê za nie wbrew ich woli.



Ponad poùowa (57%) osób w wieku 12-17 byùa przynajmniej raz obiektem zdjêã lub filmów
wykonanych wbrew ich woli.



14% dzieci zgùasza przypadki rozpowszechniania za poœrednictwem Internetu lub GSM
kompromituj¹cych je materiaùów.



Akty cyberprzemocy czêsto powoduj¹ u ofiar irytacjê, lêk i zawstydzenie.

2.4 Inne zagro¿enia

Poza zagro¿eniami specyficznymi dla mùodych internautów, dzieci nara¿one s¹ w Sieci na szereg
innych niebezpieczeñstw, wùaœciwych równie¿ dla dorosùych u¿ytkowników Internetu. Wœród nich na
uwagê zasùuguj¹ sytuacje okreœlane mianem cyberprzestêpczoœci (ang. cyber-crime, computer crime),
czyli przestêpstw zwi¹zanych z komputerem i Internetem i ukierunkowanych na systemy i dane
komputerowe, takich jak wùamania do systemów komputerowych (hacking, cracking), nielegalne
kopiowanie i rozpowszechnianie programów komputerowych (piractwo), nieuprawnione niszczenie
danych komputerowych itp. Nale¿y mieã na uwadze, ¿e dzieci jako u¿ytkownicy Internetu i
komputera padaj¹ ofiarami takich przestêpstw, ale równie¿ czêsto s¹ ich sprawcami.
Dzieci korzystaj¹ce z Sieci nara¿one s¹ te¿ na konsekwencje tradycyjnych przestêpstw, takich jak
kradzie¿e, oszustwa czy wyùudzenia. Internet niezmiernie sprzyja tego typu przestêpczoœci, a dzieci z
racji na rosn¹c¹ aktywnoœã konsumenck¹ on-line staj¹ siê coraz czêœciej ofiarami takich przestêpstw.
Nale¿y jednak pamiêtaã o wystêpowaniu dzieci w charakterze sprawców oraz konsekwencjach z tym
zwi¹zanymi.
Internet, to równie¿ problem uzale¿nieñ. Z dostêpnych badañ wynika, ¿e dzieci spêdzaj¹ w Sieci
coraz wiêcej czasu. Przy tym czêsto pozbawione s¹ kontroli rodzicielskiej. Coraz wiêksz¹
popularnoœci¹ wœród najmùodszych ciesz¹ siê gry on-line, szczególnie sprzyjaj¹ce uzale¿nieniu od

9

„Przemoc rówieœnicza a media elektroniczne”, Gemius S.A., FDN, luty 2007, badani: dzieci 12-17 lat, N=891).
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Internetu. Sytuacja taka, czêsto bagatelizowana przez dorosùych, powodowaã mo¿e powa¿ne
konsekwencje takie, jak dezadaptacja spoùeczna, problemy w nauce, czy problemy zdrowotne.

2.5 Wiedza, opinie i doœwiadczenia rodziców

Rodziców uznaã nale¿y za najwa¿niejsze ogniwo w systemie bezpieczeñstwa dzieci w Internecie.
Od wiedzy opiekunów dziecka w problematyce zagro¿eñ internetowych, od tego czy ustal¹ oni z
dzieckiem zasady korzystania z Sieci i czy bêd¹ reagowaã na potencjalnie niebezpieczne sytuacje
zale¿y bezpieczeñstwo mùodego internauty. Informacje o postawach i wiedzy rodziców w zakresie
bezpieczeñstwa dzieci w Sieci powinny byã równie¿ podstaw¹ do projektowania odpowiednich
programów profilaktycznych. Problematyka ta rzadko pojawia siê w badaniach socjologicznych10, tym
niemniej s¹ dostêpne na ten temat interesuj¹ce informacje badawcze:11



Zdecydowana wiêkszoœã rodziców uznaje Internet za potencjalnie niebezpieczny da
najmùodszych (71,6%). Jednak blisko co trzeci rodzic nie potrafi wskazaã na jakiekolwiek
zagro¿enia dzieci w Internecie (28,4%).



Stosunkowo du¿a grupa rodziców nie dostrzega zagro¿eñ w zachowaniach dzieci, które
uznaã nale¿y za potencjalnie niebezpieczne, jak: korzystanie z komunikatorów (58,2%),
zakupy on-line (39,8%), zamieszczanie swoich zdjêã w Internecie (18,2%), poznawanie
nowych osób przez Internet (17,5%).



Wyobra¿enia rodziców na temat doœwiadczeñ dzieci w Internecie nie zawsze zbli¿one s¹
do stanu faktycznego. Jedynie 11% rodziców dzieci korzystaj¹cych z Internetu twierdzi,
¿e ich dziecko korzystaùo z serwisów erotycznych, podczas gdy inne badania
potwierdzaj¹, ¿e z serwisów takich zdarza siê korzystaã 40% mùodych internautów.
Podobnie jest w przypadku podawania w Sieci danych osobowych takich, jak numer

10

Problematyka bêdzie przedmiotem badañ „Rodzice wobec zagro¿eñ dzieci w Internecie” opracowanych przez FDN we
wspóùpracy z Fundacj¹ Grupy TP. Badania zrealizowane zostan¹ metod¹ ankiety telefonicznej wœród 500 rodziców dzieci w
wieku 7-15 lat przez TNS OBOP we wrzeœniu 2008 roku. Raport z badañ opublikowany zostanie m.in. w serwisie
www.dzieckowsieci.pl.
11 Prezentowane ni¿ej dane pochodz¹ z nastêpuj¹cych badañ:
„Dzieci online w oczach rodziców”, Gemius S.A. dla FDN, luty 2008 r., badani : rodzice dzieci w wieku 5-15 lat, N=1235
„Kontakty dzieci z niebezpiecznymi treœciami w Internecie” Gemius S.A., FDN, wrzesieñ 2006, badani: dzieci 12-17 lat, N=2559
„Dziecko w Sieci” Gemius S.A., FDN, styczeñ 2006, badani: dzieci 12-17 lat - N=1779
Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, listopad 2007 r. Liczebnoœã próby: N=17 512.badani: 7+.
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telefonu (9% - wyobra¿enia rodziców vs. 45% - deklaracje dzieci), czy adresu email (17%
vs. 7,9%).



Co czwarte dziecko zgùasza, ¿e rodzice nigdy nie interesuj¹ siê tym co robi w Internecie
(27%)! Jedynie 10% respondentów deklaruje staù¹ opiekê rodziców podczas korzystania z
Sieci.



Rodzice stosunkowo rzadko podejmuj¹ aktywnoœci na rzecz ograniczenia zagro¿eñ
zwi¹zanych z korzystaniem z Internetu przez dzieci. Mniej ni¿ poùowa z nich kontroluje
czas spêdzany przez dziecko w Sieci (48,6%), jeszcze mniej (41,9%) kontroluje, co dziecko
robi w Sieci. Oprogramowanie filtruj¹ce wykorzystywane jest w co trzeciej rodzinie
(33.6%). Zaledwie 16% rodziców towarzyszy dziecku podczas korzystania z Sieci.

19

III Przeciwdziaùanie problemowi

„Internet to nowe narzêdzie komunikacji spoùecznej i jako takie znajduje szerokie zastosowanie w wielu
obszarach – od edukacji i nauki po biznes i kontakty prywatne. Choã sieã nie jest ju¿ nowink¹ technologiczn¹, a
w Polsce korzysta z niego ponad 15 milionów osób, to wiedza na temat podstawowych zasad bezpieczeñstwa
wci¹¿ nie jest powszechna. Dotyczy to zarówno korzystania z witryn i usùug w sieci jak i tworzenia tego typu
rozwi¹zañ. Podstawowe aspekty zwi¹zane z zapewnieniem komfortu korzystania z internetu s¹ w moim
odczuciu zwi¹zane z ochron¹ prywatnoœci, w tym ochron¹ korespondencji, bezpieczeñstwem finansowym oraz
przestrzeganiem obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
Niewielkie doœwiadczenie internautów wynikaj¹ce z krótkiego sta¿u sieciowego sprawia, ¿e u¿ytkownicy nie
s¹ jeszcze wystarczaj¹co wyczuleni w zakresie ochrony prywatnoœci. Internet to powszechnie dostêpna sieã
informacyjna. Nale¿y zatem korzystaã z jego mo¿liwoœci z rozwag¹. Publikowanie w sieci informacji o
charakterze intymnym czy po prostu osobistym mo¿e prowadziã do naruszeñ prywatnoœci. Problem ten dotyczy
zwùaszcza dzieci i mùodzie¿y surfuj¹cej, coraz czêœciej bez ograniczeñ, w Internecie. Myœlê, ¿e nie do
przecenienia jest koniecznoœã edukacji w tym zakresie (szkoùa, rodzice). Z drugiej strony dziêki narzêdziom i
rozwi¹zaniom technicznym sùu¿¹cym do budowy witryn sieciowych istnieje szereg mo¿liwoœci przynajmniej w
podstawowy sposób zabezpieczaj¹cych najmùodszych przed publikowaniem danych wra¿liwych. Moim zdaniem
stosowanie takich mechanizmów jest obowi¹zkiem ka¿dego odpowiedzialnego twórcy stron internetowych.
Podstawowymi rozwi¹zaniami podnosz¹cymi efektywnoœã ochrony osób niepeùnoletnich s¹ przede wszystkim:
weryfikacja deklarowanego wieku, analiza aktywnoœci i wypowiedzi udzielanych na forach internetowych,
weryfikacja numerów IP komputerów u¿ytkowników oraz uczulanie spoùecznoœci na wszelkiego rodzaju próby
wyùudzeñ informacji wra¿liwych – takich jak e-mail czy telefon. W tym zakresie samoregulacja i powiadomienia
u¿ytkowników, którzy dostrzegaj¹ niepokoj¹ce sygnaùy i zgùaszaj¹ je administratorom s¹ nie do przecenienia.
Uwa¿am, ¿e strony skierowane w swoim zaùo¿eniu do osób niepeùnoletnich powinny stosowaã podwy¿szone
standardy bezpieczeñstwa i ochrony ni¿ te wynikaj¹ce ze stosownych przepisów.
Kodeksy dobrych praktyk oraz standardy rynkowe s¹ przykùadem rosn¹cej œwiadomoœci wspomnianych
zagro¿eñ i w moim odczuciu przyczyniaj¹ siê do wzrostu bezpieczeñstwa w Internecie. Jednak nale¿y pamiêtaã,
¿e ¿aden dokument nie zast¹pi odpowiedzialnoœci przedsiêbiorców kieruj¹cych swoje serwisy do dzieci i
mùodzie¿y. Dlatego presja rynkowa, pùyn¹ca zarówno ze strony u¿ytkowników, mediów jak i organizacji
bran¿owych mo¿e skutecznie podwy¿szyã standard rozwi¹zañ stosowanych w tym zakresie.”
Dominik Kaznowski
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej IAB Polska
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Skuteczne przeciwdziaùanie zagro¿eniom dzieci w Internecie wymaga szeregu
kompleksowych dziaùañ w obszarze prawa, edukacji i technologii.
Przepisy prawne uwzglêdniaã musz¹ zmieniaj¹ce siê realia zwi¹zane z postêpem
technicznym i dostrzegaã nowe formy przestêpstw w cyberprzestrzeni, których ofiarami padaj¹
dzieci. Rozwi¹zania legislacyjne musza te¿ dawaã organom œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci
narzêdzia, pozwalaj¹ce na skuteczne przeciwdziaùanie przestêpczoœci wobec najmùodszych
u¿ytkowników Internetu.
Nawet najlepsze przepisy prawne nie wyeliminuj¹ w peùni sytuacji, stanowi¹cych dla dzieci
zagro¿enie on-line. Niezwykle wa¿nym elementem systemowego zapobiegania zagro¿eniom dla
dzieci w Internecie staje siê wiêc edukacja. Prowadzone na ró¿nych poziomach dziaùania
profilaktyczne powinny byã adresowane przede wszystkim do najmùodszych, ale równie¿ do
rodziców i profesjonalistów. Celem takich dziaùañ powinno byã uœwiadomienie ich odbiorcom
zakresu zagro¿eñ wystêpuj¹cych w Sieci, sposobów ich unikania i zapobiegania tym zagro¿eniom
oraz sposobów reagowania na niebezpieczne zdarzenia w Internecie.
Podniesienie poziomu bezpieczeñstwa dzieci on-line zale¿y równie¿ od dostawców usùug
internetowych i producentów sprzêtu elektronicznego oraz oprogramowania. Rozwi¹zania
technologiczne w du¿ym stopniu wpùywaã mog¹ na poziom bezpieczeñstwa dzieci on-line i mog¹
stanowiã dla opiekunów mùodych internautów pomoc w czuwaniu nad ich bezpieczeñstwem.

3.1 Prawo

Prawo miêdzynarodowe
Fundamentalnym miêdzynarodowym aktem prawnym dotycz¹cym ochrony dzieci przed
wszelkimi formami krzywdzenia jest Konwencja ONZ o Prawach Dziecka.
Artykuù 34 Konwencji poœwiêcony zostaù kwestiom zwi¹zanym z wykorzystywaniem
seksualnym, dzieci i rz¹dy krajów które j¹ ratyfikowaùy zobowi¹zaùy siê do podejmowania wszelkich
dziaùañ w celu przeciwdziaùania:

a) nakùanianiu lub zmuszaniu dziecka do jakichkolwiek nielegalnych dziaùañ seksualnych;
b) wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub innych nielegalnych praktyk seksualnych;
c) wykorzystywaniu dzieci w pornograficznych przedstawieniach i materiaùach.

Zapisy Konwencji, wraz z przytoczonym wy¿ej artykuùem opracowywane pod koniec lat ’80
zeszùego stulecia i nie uwzglêdniaùy specyfiki Internetu ale w oczywisty sposób stosuj¹ siê do nowych
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form wykorzystywania seksualnego dzieci. Tym niemniej ustawodawcy dziaùaj¹cy w imieniu ONZ
uznali za konieczne dostosowanie zapisów Konwencji do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Protokóù
Opcjonalny do Konwencji o Prawach Dziecka z 25 maja 2000 r. uwzglêdniaj¹c rosn¹c¹ dostêpnoœã
pornografii dzieciêcej w Internecie12, uœciœliù kwestie zwi¹zane z pornografi¹ dzieciêc¹ i zobowi¹zaù
strony, które go ratyfikowaùy, do penalizacji produkcji, dystrybucji, obrotu i posiadania pornografii
dzieciêcej.
Ogólne zapisy Konwencji o Prawach dziecka odnieœã mo¿na równie¿ do innych form
krzywdzenia dzieci w Internecie, szczególnie zwi¹zanych ze zjawiskiem cyberprzemocy
(Podlewska, Mierzejewska 2008). Do kwestii zniesùawiania, zniewa¿ania oraz naruszania
wizerunku dzieci w Sieci odnieœã mo¿na artykuù 8 Konwencji:

1. Pañstwa-Strony podejmuj¹ dziaùania maj¹ce na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania
jego to¿samoœci, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z prawem, z
wyù¹czeniem bezprawnych ingerencji.
2. W przypadku, gdy dziecko zostaùo bezprawnie pozbawione czêœci lub wszystkich elementów
swojej to¿samoœci, Pañstwa-Strony oka¿¹ wùaœciw¹ pomoc i ochronê w celu jak najszybszego
przywrócenia jego to¿samoœci.
Z kolei do problemu naruszania prywatnoœci dziecka, zwi¹zanego czêsto z wùamaniami na
internetowe profile i konta odnosi siê artykuù 16 Konwencji:
1. Ýadne dziecko nie bêdzie podlegaùo arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferê jego ¿ycia
prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencjê ani bezprawnym zamachom na jego
honor i reputacjê.

2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom.

Problem gróêb, który w rzeczywistoœci internetowej pojawia siê zarówno w przypadkach
cyberprzemocy jaki i uwodzenia dzieci, odnieœã mo¿na do artykuùu 19 Konwencji:

Pañstwa-Strony bêd¹ podejmowaùy wszelkie wùaœciwe kroki w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej,
spoùecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b¹dê
psychicznej, krzywdy lub zaniedbania b¹dê zùego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach
12

Zapis Preambuùy Protokoùu.
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seksualnych, dzieci pozostaj¹cych pod opiek¹ rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby
sprawuj¹cej opiekê nad dzieckiem.

Kwestie zwi¹zane z problemem wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie reguluje
te¿ uchwalona przez Radê Europy w listopadzie 2001 r. Miêdzynarodowa Konwencja o
Cyberprzestêpczoœci. Dokument ten jest w du¿ej mierze konsekwencj¹ ustaleñ zapisanych w
dokumentach ONZ13 i zaleca (artykuù 9) pañstwom, które go ratyfikuj¹, podjêcie wszelkich œrodków
dla uznania w ich wewnêtrznym prawie za przestêpstwa:

a) produkowanie pornografii dzieciêcej dla celów jej rozpowszechniania za pomoc¹ systemu
informatycznego;
b) oferowanie lub udostêpniania pornografii dzieciêcej za pomoc¹ systemu informatycznego;
c) rozpowszechnianie lub transmitowanie pornografii dzieciêcej za pomoc¹ systemu informatycznego;
d) pozyskiwanie pornografii dzieciêcej za pomoc¹ systemu informatycznego dla siebie lub innej
osoby;
e) posiadanie pornografii dzieciêcej w ramach systemu informatycznego lub na œrodkach do
przechowywania danych informatycznych.

Wszystkie wy¿ej przytaczane dokumenty miêdzynarodowe zalecaj¹ ustalenie granicy wieku
ochrony dzieci przed krzywdzeniem dzieci na poziomie 18 lat.

Przepisy krajowe
Wewnêtrzne regulacje prawne, dotycz¹ce krzywdzenia dzieci, s¹ czêsto konsekwencj¹
ratyfikacji dokumentów miêdzynarodowych, zdarza siê, ¿e swoj¹ innowacyjnoœci wyprzedzaj¹
miêdzynarodowe akty prawne, czêœciej jednak, m.in. w krajach Europy Wschodniej, nie nad¹¿aj¹ za
œwiatowymi standardami.
Sytuacja tak miaùa dùugi czas miejsce w odniesieniu do zapisów polskiego kodeksu karnego
odnoœnie prawnego zakazu posiadania pornografii dzieciêcej. Przepis zakazuj¹cy posiadania
materiaùów pornograficznych z udziaùem dzieci, co w praktyce sprowadza siê równie¿ do zakazu
przegl¹dania i œci¹gania takich materiaùów przy u¿yciu Internetu, wprowadzony zostaù dopiero
ustaw¹ z 18 marca 2004 r. Od tego czasu artykuù 202 KK, który znajduje zastosowanie w przypadkach
narzucania dzieciom w Internecie kontaktu z treœciami pornograficznymi oraz w sytuacjach

13

Patrz: Preambuùa Konwencji
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utrwalania, sprowadzania, przechowywania oraz posiadania materiaùów pornograficznych z
udziaùem dzieci zyskaù brzmienie:

§ 1. Kto publicznie prezentuje treœci pornograficzne w taki sposób, ¿e mo¿e to narzuciã ich odbiór
osobie, która tego sobie nie ¿yczy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia
wolnoœci do roku.
§ 2. Kto maùoletniemu poni¿ej lat 15 prezentuje treœci pornograficzne lub udostêpnia mu przedmioty
maj¹ce taki charakter albo rozpowszechnia treœci pornograficzne w sposób umo¿liwiaj¹cy takiemu
maùoletniemu zapoznanie siê z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo
pozbawienia wolnoœci do lat 2.
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza albo rozpowszechnia lub
publicznie prezentuje treœci pornograficzne z udziaùem maùoletniego albo treœci pornograficzne
zwi¹zane z prezentowaniem przemocy lub posùugiwaniem siê zwierzêciem, podlega karze
pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8.
§ 4. Kto utrwala, sprowadza, przechowuje lub posiada treœci pornograficzne z udziaùem maùoletniego
poni¿ej lat 15, podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.
§ 5. S¹d mo¿e orzec przepadek narzêdzi lub innych przedmiotów, które sùu¿yùy lub byùy
przeznaczone do popeùnienia przestêpstw okreœlonych w § 1–4, chocia¿by nie stanowiùy wùasnoœci
sprawcy.

Kwestie uwodzenia dzieci za poœrednictwem internetowych serwisów komunikacyjnych nie
s¹ wprost podejmowane przez polskie przepisy prawne. Po czêœci reguluje je artykuù 200 kk,:

Art. 200 kk
§ 1 Kto obcuje pùciowo z maùoletnim poni¿ej lat 15 lub dopuszcza siê wobec takiej osoby innej
czynnoœci seksualnej lub doprowadza j¹ do poddania siê takim czynnoœciom albo do ich wykonania,
podlega karze pozbawienia wolnoœci od lat 2 do 12. u¿yty w nim termin „doprowadza” jest jednak
na tyle nie precyzyjny, ¿e pozostawia pole do ró¿nych interpretacji (Adamski 2004). Niew¹tpliwie
dowiedzenie na podstawie tego przepisu winy osobie uwodz¹cej dziecko w Internecie jest rzecz¹
niezmiernie problematyczn¹.

W przypadkach zagro¿eñ, skùadaj¹cych siê na problem cyberprzemocy, polskie prawo nie
zapewnia w peùni skutecznej ochrony, mimo to wykorzystuj¹c istniej¹ce regulacje prawne mo¿na w
pewnym zakresie chroniã maùoletnie ofiary przemocy w Internecie Ze wzglêdu na ró¿norodnoœã form

24

zjawiska cyberprzemocy nie zawsze kwestie te regulowane s¹ w kodeksie karnym. W niektórych
przypadkach jedynym sposobem ochrony prawnej jest droga cywilna czyli droga roszczeñ
odszkodowawczych (Podlewska, Mierzejewska 2008).

Poni¿ej zaprezentowane przepisy prawne

zapisane w kodeksie karnym, kodeksie cywilnym oraz kodeksie wykroczeñ znajduj¹ zastosowanie w
odpowiednich obszarach zjawiska cyberprzemocy.

Naruszenie wizerunku

Art. 23 kc
Dobra osobiste czùowieka, jak w szczególnoœci zdrowie, wolnoœã, czeœã, swoboda sumienia, nazwisko
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalnoœã mieszkania, twórczoœã naukowa,
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostaj¹ pod ochron¹ prawa cywilnego niezale¿nie od
ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. kc
§ 1.Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagro¿one cudzym dziaùaniem, mo¿e ¿¹daã zaniechania tego
dziaùania, chyba, ¿e nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia mo¿e on tak¿e ¿¹daã,
a¿eby osoba, która dopuœciùa siê naruszenia, dopeùniùa czynnoœci potrzebnych do usuniêcia jego
skutków, w szczególnoœci a¿eby zùo¿yùa oœwiadczenie odpowiedniej treœci i w odpowiedniej formie.
Na zasadach przewidzianych w kodeksie mo¿e on równie¿ ¿¹daã zadoœãuczynienia pieniê¿nego lub
zapùaty odpowiedniej sumy pieniê¿nej na wskazany cel spoùeczny.
§ 2. Je¿eli wskutek naruszenia dobra osobistego zostaùa wyrz¹dzona szkoda maj¹tkowa,
poszkodowany mo¿e ¿¹daã jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powy¿sze nie uchybiaj¹ uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w
szczególnoœci w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Naruszenie czci (zniesùawienie, zniewa¿enie)

Art. 212 kk
§ 1. Kto pomawia inn¹ osobê, grupê osób, instytucjê, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ nie
maj¹c¹ osobowoœci prawnej o takie postêpowanie lub wùaœciwoœci, które mog¹ poni¿yã j¹ w opinii
publicznej lub naraziã na utratê zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju
dziaùalnoœci,
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolnoœci do roku.
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§ 2. Je¿eli sprawca dopuszcza siê czynu okreœlonego w § 1 za pomoc¹ œrodków masowego
komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.
§ 3. W razie skazania za przestêpstwo okreœlone w § 1 lub 2 s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê na rzecz
pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzy¿a albo na inny cel spoùeczny wskazany przez
pokrzywdzonego.
§ 4. Úciganie przestêpstwa okreœlonego w § 1 lub 2 odbywa siê z oskar¿enia prywatnego.

Art. 216 kk
§ 1. Kto zniewa¿a inn¹ osobê w jej obecnoœci albo choãby pod jej nieobecnoœã, lecz publicznie lub w
zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarùa,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci.
§ 2. Kto zniewa¿a inn¹ osobê za pomoc¹ œrodków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku.
§ 3. Je¿eli zniewagê wywoùaùo wyzywaj¹ce zachowanie siê pokrzywdzonego albo je¿eli
pokrzywdzony odpowiedziaù naruszeniem nietykalnoœci cielesnej lub zniewag¹ wzajemn¹, s¹d mo¿e
odst¹piã od wymierzenia kary.
§ 4. W razie skazania za przestêpstwo okreœlone w § 2 s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê na rzecz
pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzy¿a albo na inny cel spoùeczny wskazany przez
pokrzywdzonego.
§ 5. Úciganie odbywa siê z oskar¿enia prywatnego.

Wùamania

Art. 267 kk
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informacjê dla niego nie przeznaczon¹, otwieraj¹c zamkniête
pismo, podù¹czaj¹c siê do przewodu sùu¿¹cego do przekazywania informacji lub przeùamuj¹c
elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakùada
lub posùuguje siê urz¹dzeniem podsùuchowym, wizualnym albo innym urz¹dzeniem specjalnym.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto informacjê uzyskan¹ w sposób okreœlony w § 1 lub 2 ujawnia innej
osobie.
§ 4. Úciganie przestêpstwa okreœlonego w § 1-3 nastêpuje na wniosek pokrzywdzonego.
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Art. 268a. kk
§ 1. Kto, nie bêd¹c do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostêp do
danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakùóca lub uniemo¿liwia automatyczne
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,
podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3.
§ 2. Kto, dopuszczaj¹c siê czynu okreœlonego w § 1, wyrz¹dza znaczn¹ szkodê maj¹tkow¹,
podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.
§ 3. Úciganie przestêpstwa okreœlonego w § 1 lub 2 nastêpuje na wniosek pokrzywdzonego.

Groêby
Art. 190 kk
§ 1. Kto grozi innej osobie popeùnieniem przestêpstwa na jej szkodê lub szkodê osoby najbli¿szej,
je¿eli groêba wzbudza w zagro¿onym uzasadnion¹ obawê, ¿e bêdzie speùniona, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.§ 2. Úciganie nastêpuje na wniosek
pokrzywdzonego.
Art. 191 kk
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groêbê bezprawn¹ w celu zmuszenia innej osoby do
okreœlonego dziaùania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3.
§ 2. Je¿eli sprawca dziaùa w sposób okreœlony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelnoœci,
podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.
Nêkanie
Art. 107 kw
Kto w celu dokuczenia innej osobie zùoœliwie wprowadza j¹ w bù¹d lub w inny sposób zùoœliwie
niepokoi, podlega karze ograniczenia wolnoœci, grzywny do 1.500 zù albo karze nagany.

Wulgaryzmy

Art. 141 kw
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogùoszenie, napis lub rysunek albo u¿ywa sùów
nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolnoœci, grzywny do 1.500 zù albo karze nagany.
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Postulowane kierunki zmian:

Úrodowisko profesjonalistów w toku dyskusji na tematy zwi¹zane z po¿¹danymi kierunkami zmian w
obrêbie regulacji prawnych, dotycz¹cych bezpieczeñstwa dzieci w Internecie wskazuje m.in. na
nastêpuj¹ce kwestie:14

1.

Koniecznoœã prawnego uregulowania mo¿liwoœci stosowania przez policjê narzêdzia
prowokacji w zakresie spraw dotycz¹cych przestêpstw seksualnych wobec dzieci, w tym
szczególnie przestêpstw z wykorzystaniem Internetu. Zmiany w prawie powinny uczyniã z
prowokacji tak skuteczne narz¹dzie do walki z pedofili¹, jakim jest ono w innych krajach
Europy i w USA.15

2.

Potrzebê regulacji prawnych w zakresie skutecznego zabezpieczenia dostêpu dzieci do
reklam, zawieraj¹cych brutalne sceny przemocy i inne szkodliwe treœci, w szczególnoœci zaœ
tych, które przypominaj¹c zwykù¹ stronê internetow¹, ukrywaj¹ perswazyjny i/lub
reklamowy charakter komunikatu.

3.

Koniecznoœã edukacji sêdziów w zakresie standardów orzecznictwa i przepisów prawa
dotycz¹cych przestêpstw przy u¿yciu nowoczesnych technologii lub w odniesieniu do dzieci.

4.

Zmiana prawa umo¿liwiaj¹ca karanie tzw. wirtualnej pornografii dzieciêcej, gdzie osoba
dziecka jest zast¹piona sugestywn¹ i jednoznaczn¹ grafik¹ lub zmodyfikowanym zdjêciem.

5.

Zmiana i ujednolicenie wieku maùoletniego z 15 na 18 lat – czyli podwy¿szenie wieku
specjalnej ochrony (art. 200 KK, art.202 KK);

6.

Przyjêcie porozumienia finansowego banków – dla realizowania blokady transakcji
finansowych pochodz¹cych ze stron zawieraj¹cych pornografiê dzieciêc¹

7.

Odpowiedzialnoœã karna wg „zasady pañstwa pochodzenia” oraz „zasady pañstwa odbioru”

14

Wnioski z panelu dyskusyjnego z udziaùem profesjonalistów z zakresu prawa zorganizowanego w ramach seminarium
„Bezpieczeñstwo dzieci w Internecie” (organizacja: FDN, Microsoft, Warszawa 10 kwietnia 2008). Postulaty przytoczone za
wydawnictwem pokonferencyjnym.
15
we wrzeœniu 2008 roku MSWIA zaproponowaùa kompleksowe zmiany w przepisach prawnych, które maj¹ m.in. zapewniã
policji skuteczne stosowanie prowokacji w przypadkach pedofilii w Sieci
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3.2 Edukacja

Skuteczna edukacja na rzecz bezpieczeñstwa dzieci w Internecie prowadzona musi byã
kompleksowo uwzglêdniaj¹c spektrum zjawisk uznanych za zagra¿aj¹ce dzieciom i korzystaã musi z
tradycyjnych oraz najnowszych form edukacyjnych. Projekty edukacyjne powinny uwzglêdniaã
dynamikê rozwoju mediów elektronicznych i bazowaã na najnowszych ustaleniach teoretycznych i
empirycznych pokazuj¹cych specyfikê zagro¿eñ dla dzieci w Internecie.

Odbiorcy i cel
Odbiorcami propozycji edukacyjnych powinni byã najmùodsi u¿ytkownicy Internetu, jak
równie¿ ich opiekunowie. Wa¿n¹ grup¹ odbiorców dziaùañ edukacyjnych musz¹ byã równie¿
profesjonaliœci, pracuj¹cy z dzieãmi.

Edukacja najmùodszych u¿ytkowników Internetu stawiaã sobie musi za cel przede wszystkim:

- Zapoznanie dzieci i mùodzie¿y ze specyfik¹ zagro¿eñ w Sieci
- Nauczenie odbiorców korzystania z Sieci w sposób pozwalaj¹cy na unikniêcie zagro¿eñ
- Nauczenie mùodych internautów reagowania w sytuacjach zagro¿enia

Skuteczna edukacja rodziców i profesjonalistów musi w pierwszym rzêdzie uœwiadomiã im
jak wa¿n¹ rolê peùn¹ w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa dzieci on-line. Skuteczne dziaùania
wobec tej grupy musza siê te¿ koncentrowaã na uœwiadomieniu czêœci odbiorców, ¿e niski poziom
znajomoœci mediów elektronicznych nie jest bezwzglêdn¹ przeszkod¹ w realizowaniu dziaùañ na
rzecz bezpieczeñstwa mùodych internautów oraz nie zwalnia ich z odpowiedzialnoœci za
bezpieczeñstwo dzieci. Ponadto celami edukacji tej grupy odbiorców jest przekazanie im wiedzy w
zakresie:

- specyfiki mediów elektronicznych
- specyfiki zagro¿eñ zwi¹zanych z korzystaniem z Internetu przez dzieci i mùodzie¿
- zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przez najmùodszych
- sposobów na zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa on-line
- sposobów przekazywania najmùodszym wiedzy dotycz¹cej bezpieczeñstwa w Sieci
- procedur reagowania w sytuacji zagro¿enia
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Formy i realizatorzy
W zale¿noœci od tematyki i skali realizowanych dziaùañ profilaktycznych, ich odbiorców oraz
mo¿liwoœci technicznych ich realizatorów dziaùania te mog¹ byã realizowane równymi œrodkami:

- kampanie spoùeczne
Kampanie spoùeczne to zwykle kompleksowe dziaùania profilaktyczne realizowane na du¿¹
skalê i adresowane do licznej grupy odbiorców. Treœã przekazów medialnych przygotowywanych na
potrzeby kampanii, prezentowanych w postaci

reklamy prasowej, telewizyjnej,

internetowej, czy zewnêtrznej (outdoor), ogranicza siê za zwyczaj

radiowej,

do krótkiego komunikatu

sygnalizuj¹cego wystêpowanie problemu i postuluj¹cego zapobieganie mu. Komunikaty medialne
kampanii spoùecznych za zwyczaj kieruj¹ odbiorców, najczêœciej za poœrednictwem serwisu
internetowego, do pogùêbionej wiedzy na temat podejmowanego problemu oraz propozycji
edukacyjnych z nim zwi¹zanych. Materiaùy edukacyjne kampanii czêsto dystrybuowane s¹ te¿ w
postaci wysokonakùadowych materiaùów drukowanych, takich jak ulotki, broszury, czy plakaty.
Realizatorami

kampanii

spoùecznych

podejmuj¹cych

zagadnienia

zwi¹zane

z

bezpieczeñstwem dzieci on-line s¹ za zwyczaj organizacje pozarz¹dowe, firmy z bran¿y IT, instytucje
rz¹dowe. W Polsce du¿¹ rozpoznawalnoœci¹ cieszy siê kampania „Dziecko w Sieci”, podejmuj¹ca w
swoich kolejnych odsùonach kwestie niebezpiecznych kontaktów on-line („Nigdy nie wiadomo, kto
jest po drugiej stronie), niebezpiecznych treœci w Sieci („Internet to okno na œwiat. Caùy œwiat”) oraz
czyberprzemocy (Powiedê stop cyberprzemocy).16

- zajêcia edukacyjne
Problematyka bezpieczeñstwa dzieci w Internecie powinna byã staùym elementem
programów nauczania w szkoùach, szczególnie podstawowych i gimnazjalnych, których uczniowie
zaczynaj¹ dopiero swoj¹ przygodê z Internetem i najwiêkszym stopniu nara¿eni s¹ na zagro¿enia
on-line. Szkoùy, które zdecydowaùy siê wù¹czyã t¹ problematykê do programu nauczania, lub
nauczyciele który poruszaj¹ t¹ tematykê z wùasnej inicjatywy, tworz¹ autorskie programy zajêã lub
korzystaj¹ ze propozycji edukacyjnych opracowanych zewnêtrznie i udostêpnianych w formie
drukowanej lub elektronicznej. Najbogatsza oferta edukacyjna poœwiêcona bezpieczeñstwu dzieci

16

Badania opinii publicznej po kolejnych medialnych odsùonach kampanii dziecko w Sieci wskazuj¹ na rozpoznawalnoœã
kampanii na poziomie ponad 70%! (Gemius 2007, OBOB 2008)

30

on-line udostêpniana jest w ramach kampanii „Dziecko Sieci” w postaci zestawów edukacyjnych
(ksi¹¿ki, pùyty CD) oraz on-line z poziomu serwisu www.dzieckowsieci.pl (elektroniczne wersje
scenariuszy, materiaùy multimedialne, kursy e-learning)
Wzmiankowane wy¿ej materiaùy edukacyjne s¹ ofert¹ gùównie dla szkóù jednak znajduj¹
zastosowanie równie¿ w innych placówkach pracuj¹cych z dzieãmi, jak domy kultury, ogniska
wychowawcze itp. Realizatorami dziaùañ profilaktycznych oprócz nauczycieli mog¹ byã studenci,
wychowawcy, wolontariusze.17 Materiaùy edukacyjne mog¹ byã równie¿ êródùem wiedzy i inspiracj¹
dla rodziców aktywnie dbaj¹cych o bezpieczeñstwo swoich dzieci w Sieci.
Nowa podstawa programowa opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, która
obowi¹zywaã bêdzie od roku szkolnego 2009/2010 , w du¿o wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu,
podejmuje tematykê bezpieczeñstwa dzieci w Internecie . Nale¿y siê wiêc spodziewaã, ze w
najbli¿szym czasie liczba propozycji edukacyjnych na ten temat na polskim rynku istotnie wzroœnie.

- serwisy edukacyjne, wydawnictwa
Podejmowanie przez dorosùych dziaùañ na rzecz bezpieczeñstwa dzieci w Internecie, nie
wymaga co prawda fachowej wiedzy dotycz¹cej mediów elektronicznych, jednak podstawowe
wiadomoœci na ten temat uzupeùnione informacjami o specyfice zagro¿eñ i zalecanych dziaùaniach
profilaktycznych s¹ niew¹tpliwie wskazane. Informacje takie znaleêã mo¿na w nielicznych serwisach
internetowych i publikacjach o tej¿e tematyce18.
W Sieci znaleêã mo¿na równie¿ serwisy poœwiêcone bezpieczeñstwu dzieci on-line
adresowane bezpoœrednio do dzieci i mùodzie¿y, np.: www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.org,
www.saferinternet.pl. Takie strony mog¹ byã polecane dzieciom przez rodziców i nauczycieli. Mo¿na je
równie¿ wykorzystaã podczas zajêã edukacyjnych.19
Wartym uwagi jest serwis www.sieciaki.pl w peùni poœwiêcony bezpieczeñstwu dzieci w
Internecie. Fabuùa serwisu oparta jest na konflikcie pozytywnych bohaterów – sieciaków - z czarnymi
charakterami bêd¹cymi uosobieniem zagro¿eñ czyhaj¹cych na dzieci w Internecie -sieciuchami. W
serwisie znaleêã mo¿na kreskówki, teledyski, filmy i inne materiaùy multimedialne zwi¹zane z
bezpieczeñstwem on-line. Zarejestrowani u¿ytkownicy portalu otrzymuj¹ codziennie informacje
zwi¹zane z bezpiecznym i efektywnym korzystaniem z Sieci oraz bior¹ udziaù w licznych konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami.

17

Dziaùania edukacyjne w szkoùach coraz czêœciej realizowane s¹ woluntarystycznie przez pracowników du¿ych firm. Zajêcia
poœwiêcone bezpieczeñstwu dzieci on-line prowadzone s¹ w ramach wolontariatu pracowniczego np. przez pracowników
Telekomunikacji Polskiej.
18

W polskich zasobach Internetu znaleêã mo¿na serwisy: www.sieciaki.pl, www.przedszkolaki.sieciaki.pl
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Autorzy serwisu Sieciaki.pl pomyœleli te¿ o najmùodszych dzieciach. Pod adresem
www.przedszkolaki.sieciaki.pl dzieci w wieku przedszkolnym Wartym uwagi jest serwis
www.sieciaki.pl w peùni poœwiêcony bezpieczeñstwu dzieci w znajd¹ atrakcyjn¹ graficznie stronê
ukierunkowan¹ na podstawowe zagadnienia zwi¹zane z komputerem i Internetem.
Przykùadem serwisu edukacyjnego poœwiêconego bezpieczeñstwu dzieci on-line mo¿e byã te¿
dzieci.wp.pl. Na pocz¹tku 2008 roku przeprowadzono tam akcjê „B¹dê bezpieczny w sieci”. Za
pomoc¹ pomoc¹ bajkowych postaci dzieci poznaj¹ piêã podstawowych zasad bezpiecznego
korzystania z Internetu. Dowiaduj¹ siê m.in. tego, ¿e wiele stron WWW nie jest przeznaczonych dla
nich, ¿e nie mog¹ przekazywaã nieznajomym, za poœrednictwem Internetu, ¿adnych informacji o
sobie i ¿e bez zgody dorosùych nie powinny wysyùaã przez sieã swoich zdjêã ani innych prywatnych
materiaùów. W ramach akcji twórcy serwisu zachêcaj¹ równie¿ do tego, aby o wszystkich krokach
dziecka w Internecie wiedzieli rodzice, by to oni decydowali o witrynach, które dzieci mog¹ ogl¹daã i
towarzyszyli im we wszystkich „internetowych wêdrówkach”.

Postulowane kierunki zmian:
Specjaliœci z dzieciny edukacji wskazuj¹ na nastêpuj¹ce kwestie zwi¹zane z popraw¹ systemu
edukacji w zakresie tematyki bezpieczeñstwa dzieci on-line:

1.

Koniecznoœã zapewnienia przez szkoùê bardziej kompleksowej, nowatorskiej i zintegrowanej
edukacji, dostarczania, oprócz wiedzy, tak¿e umiejêtnoœci, w tym szczególnie tych
spoùecznych.

2.

Koniecznoœã interwencji w podstawê programow¹, byã mo¿e opracowanie poradnika dla
dyrektorów i nauczycieli dotycz¹cego bezpieczeñstwa jako elementu nauczania i wychowania
w szkole. Bezpieczeñstwo dzieci w Internecie powinno byã prezentowanie w szerszym
kontekœcie bezpieczeñstwa w ogóle, w odniesieniu do zachowañ agresywnych,
przestrzegania prawa, ochrony przed u¿ywkami, ale tak¿e w kontekœcie propagowania
otwartoœci na odmiennoœã, tolerancji, ksztaùtowania zachowañ prospoùecznych, wra¿liwoœci
na krzywdê i eliminowania obojêtnoœci / biernoœci

a.

Praca nad wyksztaùceniem u dzieci i mùodzie¿y nawyku bezpiecznego korzystania z
Internetu i technologii powinna byã zwieñczeniem edukacji z zakresu komunikacji
interpersonalnej, asertywnoœci, umiejêtnoœci radzenia sobie ze stresem, zastêpowania
agresji
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3.

Wù¹czenie rodziców w dziaùalnoœã szkoùy, aktywizowanie ich. Zachêcanie do interesowania
siê tym, co dzieci robi¹ w szkole i poza ni¹, stworzenie bardziej wydajnych mo¿liwoœci
wyra¿enia swojego zdania w tym zakresie.

a.

Troska o pomoc rodzicom w ksztaùtowaniu prawidùowych i trwaùych wiêzów
rodzinnych, przekazywanie zasad i prawidùow¹, efektywn¹ socjalizacjê w rodzinie.

4.

Koniecznoœã masowego ksztaùcenia nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych
technologii w edukacji, komunikowania siê z uczniami i rodzicami w ten sposób,
ksztaùtowania nawyków ich bezpiecznego u¿ytkowania.

5.

Koniecznoœã edukacji dzieci i mùodzie¿y w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê sklepów
on-line i robieniem zakupów przez Internet.

3.3 Technologia

Zagro¿enia zwi¹zane z Internetem s¹ poœrednio efektem intensywnego rozwoju technologii.
Nowe media w nieodpowiednich rêkach wykorzystywane s¹ do dziaùalnoœci przestêpczej,
kierowanej równie¿ przeciwko dzieciom. Tym niemniej rozwi¹zania technologiczne zarówno
sprzêtowe (hardware) jak i programowe (software) s¹ wa¿nym elementem zapobiegania zagro¿eniom
dla dzieci w Internecie. W tym zakresie wa¿na jest równie¿ postawa firm, które kreuj¹ lub
wykorzystuj¹ technologiê na potrzeby usùug œwiadczonych z u¿yciem Internetu. Skuteczne
dziaùania na rzecz bezpieczeñstwa dzieci w Internecie wymagaj¹ od nich œwiadomoœci zagro¿eñ,
poczucia odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo najmùodszych u¿ytkowników Sieci oraz wspóùpracy
w tym zakresie z podmiotami z bran¿y edukacyjnej i prawnej.

Olgierd Cygan – CEO/Managing Partner agencji interaktywnej Digital One, która
wielokrotnie tworzyùa serwisy skierowane do dzieci i mùodzie¿y, uwa¿a ¿e podstawowym kryterium
podczas pracy nad takiego rodzaju realizacj¹ jest wyj¹tkowa ostro¿noœã w doborze treœci i œrodków„Bazuj¹c na naszym wieloletnim doœwiadczeniu w realizacji projektów skierowanych do dzieci i mùodzie¿y (Klub
Mamby dla firmy Storck, czy B¹dê MAX na Fotka.pl dla firmy Pepsi-Cola General Bottlers Poland), mo¿emy
wysun¹ã tezê, i¿ w odró¿nieniu od projektów skierowanych do dorosùych odbiorców, projekty dla dzieci
wymagaj¹ szczególnej uwagi, ostro¿noœci oraz dokùadnoœci w przygotowaniu materiaùów. Ka¿dy z etapów

33

planowania projektu nale¿y przygotowywaã z ogromna rozwag¹, pocz¹wszy od tworzenia zaùo¿eñ
merytorycznych, doboru rozwi¹zañ i narzêdzi, poprzez realizacjê oraz póêniejsze utrzymanie projektu. Nie jest
to wyù¹cznie zwrócenie uwagi na u¿ywane sùownictwo, zastosowan¹ kolorystykê, wielkoœã czcionek czy
milusiñskie postacie.
Warto jeszcze pamiêtaã o tym, co jest na drugim planie / pod spodem projektu,
czyli powinniœmy mieã na uwadze, aby:
- caùy projekt byù maksymalnie transparentny
- rodzice mieli peùen wgl¹d w zaùo¿enia projektu
- rodzice wiedzieli, kto za tym stoi, z kim mo¿na siê skontaktowaã
- zasady bezpieczeñstwa, wykorzystywania danych kontaktowych, komunikacji byùy jasne i zrozumiaùe
- rodzice byli powiadamiani o korespondencji, która jest kierowana do ich dzieci, nie wspominaj¹c ze prawnie
musza wyraziã na ni¹ zgodê
Ponadto bardzo sensytywnym tematem jest udziaù w projekcie firm trzecich, coopromocje lub ew. inne dziaùania
ù¹czone (w projektach dla dorosùych jest to normalne, tutaj niekoniecznie)

W dobie wzmo¿onej komunikacji miedzy internautami trzeba równie¿ pod uwagê braã fakt, ¿e wszelkie
narzêdzia typu komunikatory, czaty, fora, etc, do których dostêp maja wszyscy internauci, s¹ w przypadku
serwisów dzieciêcych potencjalnie bardzo du¿ym niebezpieczeñstwem. Daj¹ bowiem mo¿liwoœã podszywania siê
pod dzieci osobom o zùych intencjach, co nawet przy podwy¿szonym poziomie monitoringu ze strony
administratorów, nie pozwala wykluczyã zagro¿enia, jakim s¹ niebezpieczne treœci.

Wiele firm z zaùo¿enia blokuje wszelkie mo¿liwoœci interakcji pomiêdzy u¿ytkownikami swojego serwisu, aby nie
dopuœciã do tego typu potencjalnej sytuacji, która jest de facto kryzysem, silnie uderzaj¹cym w markê.
Nale¿y przyj¹ã, ¿e ka¿dy poziom zabezpieczeñ jest do obejœcia i niezale¿nie od tego, jak to ustawimy zawsze mo¿e
znaleêã siê ktoœ, kto zarejestruje siê w systemie i zùamie ochronê.
Mimo to nale¿y bezwzglêdnie pamiêtaã o tym, ¿e poziom zabezpieczeñ musi byã trzykrotnie wiêkszy ni¿ w
klasycznych projektach. Rekomendujemy tak¿e ustawianie staùego monitoringu aktywnoœci internautów w
oparciu o administratorów po naszej stronie, którzy staraj¹ siê systematycznie eliminowaã dziwne i
niestandardowe zachowania u¿ytkowników.
Kolejnym zabezpieczeniem mo¿e byã tak¿e ustawienie filtrów monitoruj¹cych wybrane frazy w korespondencji,
tak aby wyùapywaã niebezpieczne treœci.
Mo¿na pokusiã siê o tezê, i¿ w pogoni za nowinkami czasami niechc¹cy mo¿na naraziã maùoletniego odbiorcê na
niebezpieczeñstwo. Dokùadnie nie wiadomo, jaki impakt maj¹ owe nowoœci na codzienne funkcjonowanie
websiteu i jego u¿ytkowników, gdy¿ s¹ swego rodzaju eksperymentem, na który, w przypadku serwisów dla
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dzieci, po prostu nas nie staã, poniewa¿ niesie ze sob¹ zbyt du¿e ryzyko, a ryzyko to element niepo¿¹dany przy
tej grupie docelowej.
Nale¿y uwa¿aã tak¿e z nowinkami po stronie mediów - reklama w serwisach spoùecznoœciowych, profile w
serwisach spoùecznoœciowych, etc. - to rzeczy, które jeszcze nie s¹ dobrze poznane i nie wiemy z konkretnie jakim
ryzykiem wi¹¿¹ siê.
Reasumuj¹c: wyj¹tkowo ostro¿ne, a nawet zachowawcze dziaùanie w trakcie pracy nad realizacj¹ projektów
skierowanych do dzieci i mùodzie¿y, to cena jak¹ musi zapùaciã ka¿da profesjonalna agencja interaktywna.”

Technologia znajduje zastosowanie w dziaùaniach na rzecz bezpieczeñstwa dzieci gùownie w
nastêpuj¹cych obszarach:

- wsparcie dorosùych w zapewnianiu bezpieczeñstwa mùodym internautom
- profilaktyka zagro¿eñ podejmowana przez dostawców usùug
- wsparcie organów œcigania w zwalczaniu przestêpczoœci wobec dzieci

Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e Administratorzy Sieci, do których kierowane s¹ sygnaùy
dotycz¹ce nadu¿yã. Zdaniem Marka Dudka, kierownika Dy¿urnetu, „zwiêksza siê œwiadomoœã
odpowiedzialnoœci spoùecznej. Administratorom zale¿y na tym, aby dziaùaã zgodnie z prawem oraz
maj¹ na uwadze dobro dzieci, przykùadem jest Google do którego nale¿y YouTube.com czy blogi na
blogspot.com. Ktoœ powie, ¿e na serwisach ze œmiesznymi filmikami, z których bardzo chêtnie korzysta
mùodzie¿, ostrze¿enia o treœciach dozwolonych od lat 18 s¹ zupeùnie niepotrzebne. Nie ma nic prostszego ni¿
zaznaczenie „tak, mam 18 lat”. Owszem jest ùatwo, ale takie ostrze¿enie przygotowuje nas, ¿e za chwilê mogê
zobaczyã treœci, które mog¹ byã trudne, których mogê nie zrozumieã, których nie powinienem ogl¹daã. Takie
ostrze¿enia s¹ równie¿ ùatwiejsze do wyùapania i zablokowania caùej strony przez programy filtruj¹ce. S¹
oczywiœcie administratorzy, którzy za wszelk¹ cenê chc¹ przyci¹gn¹ã u¿ytkownika i nie sa zainteresowani ich
blokowaniem. Bùêdnie interpretuj¹c prawo zasùaniaj¹ siê tym, ¿e nie s¹ odpowiedzialni za to, co ich u¿ytkownicy
umieszczaj¹ w serwisach. A prawo reguluje to w ten sposób, ¿e i owszem nie maj¹ obowi¹zku wiedzieã co jest w
takim serwisie, ale po zgùoszeniu informacji o nielegalnej stronie przejmuj¹ na siebie odpowiedzialnoœã za
publikowane treœci. Jest to zapisane w art. 14 Ustawy o Úwiadczeniu Usùug Drog¹ Elektroniczn¹.”
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3.4 Wsparcie dorosùych w zapewnianiu bezpieczeñstwa mùodym internautom

W dziaùaniach rodziców, czy szkoùy na rzecz bezpieczeñstwa dzieci w Internecie
pierwszorzêdne zastosowanie znajduje niew¹tpliwie edukacja. Nic nie zast¹pi rzeczowej rozmowy na
temat zagro¿eñ, ustalenia zasad korzystania z Internetu i sposobów reagowania w niebezpiecznych
sytuacjach. Rozwi¹zania technologiczne, takie jak oprogramowanie filtruj¹ce, czy programy
umo¿liwiaj¹ce szersza kontrolê w zakresie dostêpu dzieci do zasobów Internetu mog¹ jednak byã
pomocne.
Oprogramowanie filtruj¹ce od kilkunastu ju¿ lat produkowane jest w celu zabezpieczania
dostêpu dzieci do niepo¿¹danych zasobów Internetu. Wiod¹ce polskojêzyczne programy filtruj¹ce to.
Beniamin, Cenzor, Motyl, Ochraniacz, Opiekun Dziecka w Internecie, Stra¿nik Ucznia,. Weblock, X
Guard II.20 Wiêkszoœã tego typu oprogramowania dystrybuowana jest komercyjnie, nieliczne
programy dostêpne s¹ bezpùatnie.21
Zasadnoœã stosowania filtrów jest dyskusyjna. Czêœã œrodowiska profesjonalistów,
zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem dzieci, uznaje, ¿e u¿ywanie takich programów przez rodziców
rodzi u nich bùêdne przekonanie o bezpieczeñstwie, podczas gdy programy takie znajduj¹
zastosowane jedynie w odniesieniu do jednej z wielu kategorii zagro¿eñ dzieci online. Ponadto
zwraca siê uwagê na niedoskonaùoœã programów filtruj¹cych polegaj¹c¹ na nie wykrywaniu
wszystkich niebezpiecznych treœci przy jednoczesnym blokowaniu stron bezpiecznych i
wartoœciowych.
Ograniczenia oprogramowania filtruj¹cego potwierdza analiza wiod¹cych polskich
programów wykonana w 2007 roku przez Naukow¹ i Akademick¹ Sieã Komputerow¹ przy udziale
specjalistów z zespoùu CERT Polska, zajmuj¹cego siê profesjonalnie problematyk¹ bezpieczeñstwa
teleinformatycznego. Autorzy raportu z badañ formuùuj¹ m.in. nastêpuj¹ce wnioski:



Aplikacje filtruj¹ce nie s¹ w stanie monitorowaã caùej zawartoœci Internetu. Ich konstrukcja
opiera siê na rozwi¹zaniach statycznych, podczas gdy Internet jest medium podlegaj¹cym
nieustannym zmianom. Skutecznie mo¿na jedynie filtrowaã pewien wycinek globalnej Sieci.
Podstawowym ograniczeniem jest wielojêzycznoœã serwisów internetowych – jakoœã
filtrowania zale¿y miêdzy innymi od zbioru staùych kryteriów (sùów kluczowych), których
liczba jest praktycznie nieograniczona.22

20

Na podstawie raportu NASK „Jak skutecznie filtrowaã zawartoœã Internetu” opracowanego w 2007 roku w ramach programu
Safer Internet w Polsce.
21 Niektóre z komercyjnych programów udostêpniaj¹ bezpùatnie: okrojone i/lub ograniczone czasowo bezpùatne wersje testowe.
Jednym z nielicznych w peùni bezpùatnych, popularnych filtrów jest program „Beniamin”.
22 Na podstawie raportu NASK „Jak skutecznie filtrowaã zawartoœã Internetu”
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Filtry nie s¹ w stanie dokonaã inteligentnego rozpoznania kontekstu i grafiki. Nielegalne lub
szkodliwe treœci mog¹ zostaã mylnie otagowane, umieszczone w neutralnym kontekœcie, b¹dê
opisane za pomoc¹ neutralnych sùów-kluczy. Jednoczeœnie aplikacja filtruj¹ca mo¿e blokowaã
portale edukacyjne czy encyklopedie ze wzglêdu na to, ¿e hasùa odnosz¹ce siê do rozwoju
pùciowego czùowieka bêd¹ przez ni¹ identyfikowane jako treœci zabronione.



Programy filtruj¹ce w niedostateczny sposób rozpoznaj¹ takie zawartoœã Web 2.0 – serwisów
spoùecznoœciowych, blogów, fotoblogów oraz portali zawieraj¹cych pliki muzyczne i filmowe.



Wiêkszoœã aplikacji nie zawiera wykazu blokowanych kategorii, co mo¿e utrudniã
administratorom (rodzicom, opiekunom, nauczycielom) wùaœciw¹ i po¿¹dan¹ ze wzglêdu na
dobro rozwoju dziecka konfiguracjê programu.

Pomimo ograniczeñ oprogramowania filtruj¹cego mo¿e ono wesprzeã dorosùych w zapewnianiu
dzieciom bezpieczeñstwa on-line. Wa¿ne jest jednak, ¿eby mieli oni œwiadomoœã tych ograniczeñ i
stosowali tego typu oprogramowanie przy równoczesnym z podejmowaniu szeregu dziaùañ
edukacyjnych i wspieraj¹cych dziecko w korzystaniu z Sieci. Wa¿ne jest te¿, ¿eby doroœli, decyduj¹cy
siê na stosowanie filtrów, wykorzystywali w peùni ich mo¿liwoœci polegaj¹ce m.in. na ustawianiu
odpowiedniego do wieku poziomu filtrowania, ustawianiu indywidualnych profili dla ka¿dego
dziecka, przegl¹daniu i weryfikowaniu tzw. biaùych i czarnych list (czyli stron bezwarunkowo
blokowanych lub udostêpnianych), czy regularnym aktualizowaniu programu (update). Programy
tego typu znajduj¹ szczególne zastosowanie w szkoùach, gdzie ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci
osobistej kontroli stanowisk komputerowych przez nauczycieli mog¹ stanowiã wa¿ny element
kontroli.

„Drugim poziomem s¹ serwery usùugowe utrzymywane przez providerów, którzy mog¹ prowadziã staùy
monitoring treœci zamieszczonych w przestrzeni klienta. Zabezpieczenia tego rodzaju wymagaj¹ inwestycji
finansowych oraz œwiadomoœci wùaœcicieli serwisów o zagro¿eniach jak i o skutecznoœci dziaùania okreœlonych
zabezpieczeñ.
Trzeci poziom – to filtrowanie treœci na poziomie sieci dostêpowej realizowane przez dostawców Internetu.
Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów. Przedsiêwziêcie to wymaga jednak akceptacji i koordynacji
wszystkich dostawców dziaùaj¹cych na terenie kraju. Realizacja takiego filtrowania oprócz du¿ych nakùadów
finansowych wymaga tak¿e uregulowañ prawnych, które bêd¹ zalecaã a najlepiej wymuszaã od wszystkich
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dostawców takiego dziaùania. Nie zawsze filtrowanie treœci w Internecie jest akceptowane spoùecznie, jednak w
przypadku pornografii dzieciêcej, dziaùanie takie nie powinno wywoùywaã protestów (…) Filtrowanie na
poziomie sieci od miesi¹ca dziaùa we Francji, na podstawie podpisanego porozumienia pomiêdzy rz¹dem
francuskim a France Telecom. W ubiegùym roku filtrowanie na poziomie sieci wù¹czone zostaùo w pañstwach
skandynawskich. Bez decyzji rz¹du i odpowiednich uregulowañ prawnych nie bêdzie mo¿liwoœci filtrowania na
ogólnym poziomie. Podobnie skutecznoœã dziaùania zarówno zespoùów reaguj¹cych jak i policji oraz
administratorów wymaga wielu uregulowañ prawnych” – mówi kierownik Dy¿urnetu, Marek Dudek.

Pomoc w dbaniu o bezpieczeñstwo dzieci on-line maj¹ te¿ zapewniaã rozwiania z kategorii
„Kontrola rodzicielska” (parental control) udostêpniane jako oddzielne programy lub bêd¹ce
elementem systemów operacyjnych lub aplikacji internetowych. Daj¹ one za zwyczaj szerokie
spektrum mo¿liwoœci kontrolowania poczynañ dzieci w Internecie. Jednym z przykùadów takiego
rozwi¹zania s¹ funkcje kontroli rodzicielskiej zastosowane w systemie Microsoft Vista daj¹ce m.in.
mo¿liwoœã:

- Ograniczenia dostêpu dzieci do wybranych treœci w Sieci
- Ustalenia limitu czasu korzystania z komputera i Internetu
- Kontroli dostêpnoœci wybranych programów i aplikacji
- Kontroli dostêpnoœci do wybranych gier

Programy tego typu daj¹ te¿ czasami mo¿liwoœã œledzenia aktywnoœci dzieci online, wù¹cznie
z raportowaniem rodzicom treœci rozmów i korespondencji prowadzonych przez dziecko przy u¿yciu
Internetu.
Podobnie jak w przypadku oprogramowania filtruj¹cego, programy sùu¿¹ce kompleksowej
kontroli rodzicielskiej mog¹ stanowiã wa¿ny element dziaùañ, maj¹cych na celu zapewnienie dziecku
bezpieczeñstwa w Internecie, ale nie s¹ to narzêdzia doskonaùe. Dodatkowo wymagaj¹ one od
rodziców pewnego poziomu wiedzy i umiejêtnoœci zwi¹zanych z korzystaniem z komputera i
Internetu. Istotnie kontrowersyjne wydaj¹ siê programy pozwalaj¹ce na inwigilowanie dzieci on-line.
Wydaje siê, ¿e minimalnym warunkiem stosowania przez rodziców takich aplikacji jest wczeœniejsze
poinformowanie o tym dziecka
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3.5 Profilaktyka zagro¿eñ podejmowana przez dostawców usùug

Dzieci powszechnie korzystaj¹ w Internecie z serwisów spoùecznoœciowych, kontaktuj¹ siê
miêdzy sob¹, zawieraj¹ nowe znajomoœci, poznaj¹ i pozyskuj¹ nowe treœci..23 Popularnoœã sieci Web
2.0 wskazywana jest przez specjalistów jako jedno z wiêkszych zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa
najmùodszych internautów. Na tym polu oprogramowanie filtruj¹ce znajduje mocno ograniczone
zastosowanie a i edukacja, nawet intensywna nie jest w stanie uchroniã dzieci przed wszystkimi
zagro¿eniami. W takiej sytuacji niezmiernie wa¿ne jest zaanga¿owanie siê dostawców usùug w
przeciwdziaùanie problemowi, które polegaã powinno przede wszystkim na:

- kontrolowaniu treœci udostêpnianych dzieciom
- moderowaniu kontaktów on-line
- udostêpnianiu treœci edukacyjnych zwi¹zanych z bezpieczeñstwem on-line
- zapewnianiu szybkiej interwencji w sytuacji zagro¿enia

Przedstawiciele bran¿y internetowej coraz czêœciej podejmuj¹ indywidualne lub bran¿owe
dziaùania w zakresie bezpieczeñstwa dzieci. Aktywnoœci takie s¹ te¿ inspirowane b¹dê narzucane
przez instytucje rz¹dowe oraz miêdzynarodowe, wspierane przez odpowiednie zapisy prawne. W
USA np. lobbing na rzecz zapewnienia dzieciom bezpieczeñstwa on-line skùoniù dwa najwiêksze
portale spoùecznoœciowe Facebook i Myspace do przyjêcia programu walki z zagro¿eniami dzieci.
Przyjête przez nie zobowi¹zania polegaj¹ m.in. na:

- zobowi¹zaniu nowych u¿ytkowników do zapoznania siê ze stref¹ „safety tips”, czyli informacjami i
poradami zwi¹zanymi z bezpiecznym korzystaniem z serwisu;
- zapewnieniu dzieciom mo¿liwoœci ùatwego i szybkiego informowania odpowiednich sùu¿b o
zagro¿eniach lub popeùnianych czynach zabronionych (‘report abuse”);
- uniemo¿liwieniu dorosùym u¿ytkownikom zmiany to¿samoœci, polegaj¹cej na obni¿aniu w profilu
u¿ytkownika deklarowanego wczeœniej wieku.
- opracowywaniu behawioralnego systemu rozpoznawania wieku, polegaj¹cego m.in. na analizie
kontaktów interpersonalnych realizowanych w serwisie.
- usuwanie materiaùów zgùaszanych jako niewùaœciwe w czasie nie dùu¿szym 24 godziny.

23

W Stanach Zjednoczonych do najpopularniejszych wœród dzieci i mùodzie¿y serwisów spoùecznoœciowych nale¿¹ MySpace i
Facebook. Najpopularniejsze w Europie s¹ Bebo, MySpace, Skyrock Blog, oraz Facebook (êródùo: wikipedia). W Polsce du¿¹
popularnoœci¹ ciesz¹ siê EPuls.pl oraz Grono.net
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Nad opracowaniem podobnych regulacji pracuje tak¿e Komisja Europejska planuj¹ca
ujednolicenie regulaminów i polityki prywatnoœci serwisów spoùecznoœciowych.24

3.6 Wsparcie organów œcigania w zwalczaniu przestêpczoœci wobec dzieci

Rozwi¹zania technologiczne , obok odpowiednich regulacji prawnych, s¹ podstaw¹
zwalczania przestêpczoœci wobec dzieci w Internecie. Znajduj¹ one ju¿ od lat zastosowanie w
zwalczaniu przestêpstw zwi¹zanych z rozprowadzaniem i publikowaniem w Sieci pornografii
dzieciêcej. Specjalistyczne bazy danych daj¹ mo¿liwoœã policji oraz miêdzynarodowym strukturom,
zwalczaj¹cym przestêpczoœã on-line, jak Interpol, mo¿liwoœã sprawdzania, czy zabezpieczone w toku
dziaùañ operacyjnych materiaùy pornograficzne z udziaùem dzieci byùy ju¿ wczeœniej przedmiotem
zainteresowania organów œcigania i czy udaùo siê w toku wczeœniej podejmowanych dziaùañ dotrzeã
do ofiar oraz sprawców tych przestêpstw. Urz¹dzenia takie s¹ niezwykle zaawansowane
technologicznie i coraz skuteczniejsze dziêki olbrzymim nakùadom finansowym i zaanga¿owaniu w
ich tworzenie miêdzynarodowych gremiów naukowców25. Ze wzglêdu na masowy i transgraniczny
charakter problemu pornografii dzieciêcej bazy danych s¹ niezbêdnym narzêdziem pracy dla policji
na caùym œwiecie.
Nowoczesna technologia znajduje równie¿ zastosowanie w walce z procederem uwodzenia
dzieci w Sieci. Naukowcy pracuj¹ intensywnie nad wykorzystywaniem w tym celu sztucznej
inteligencji. Precyzyjnie opracowane programy przeszukiwaã i analizowaã maj¹ rozmowy oraz inne
aktywnoœci w Sieci, szczególnie w serwisach popularnych wœród dzieci, szukaj¹c sekwencji zdarzeñ
wùaœciwych dla procesu uwodzenia maùoletnich.26

24

Do prac nad projektem kodeks postêpowania dla serwisów spoùecznoœciowych Komisja Europejska zaprosiùa wiod¹ce
œwiatowe portale, jak Facebook, MySpace, YouTube oraz Yahoo. Spoœród poœród polskich serwisów spoùecznoœciowych do
wspóùpracy zaproszono Epuls i Grono.net.
25 Np. baza Intertional Child Sexual Exploitation Image Database wykorzystywna m.in. przez Interpol zawiera ponad 500 000
zidentyfikowanych materiaùów pornograficznych z udziaùem dzieci oraz 20 000 zidentyfikowanych ofiar.
26 Grupa polskich naukowców wspierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Wy¿sz¹ Szkoùê Handlu i
Finansów Miêdzynarodowych w Warszawie opracowuje program Cerber, wyposa¿ony w sztuczn¹ inteligencjê i analizator
jêzyka naturalnego, który ju¿ od jesieni 2008 roku ma byã wykorzystywany prze Policje w celu analizowania czatów
popularnych wœród dzieci w Polsce.
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Postulowane kierunki zmian:
Profesjonaliœci z bran¿y technologicznej zwracaj¹ uwagê na nastêpuj¹ce kwestie zwi¹zane z
wykorzystywaniem technologii w walce z zagro¿eniami wobec dzieci w Internecie:27

1.

Koniecznoœã koordynacji i synchronizacji ró¿nych pomysùów z zakresu prawa i edukacji z
mo¿liwoœciami technologicznymi i doœwiadczeniami z dziaùanie ju¿ wprowadzonych
technicznych mechanizmów bezpieczeñstwa

2.

Uwzglêdnienie zasad ochrony prywatnoœci w dziaùaniach technicznych w sieci tak, aby nowe
rozwi¹zania nie naruszaùy prawa do prywatnoœci osób, które nie maj¹ nic wspólnego z
naruszeniem bezpieczeñstwa w Internecie

3.

Uwzglêdnianie

rodzajów

zagro¿eñ

technicznych

w

programach

edukacyjnych

przygotowywanych dla poszczególnych grup odbiorców (np.: rodziców, nauczycieli,
zwykùych u¿ytkowników Internetu)
4.

Wprowadzanie

technik

bezpieczeñstwa

przez

producentów

czy

operatorów

telekomunikacyjnych na zasadach samoregulacji opartych o najlepsze praktyki z danej
dziedziny,

jednoczeœnie

warto

siê

zastanowiã

nad

wprowadzeniem

minimalnych

obowi¹zków zwi¹zanych z ochron¹ sieci, np.: koniecznoœci zgùaszania przypadków
naruszania bezpieczeñstwa teleinformatycznego dotycz¹cych tzw. Infrastruktury krytycznej
5.

Zdecydowana wiêkszoœã problemów w sieci to problemy wykraczaj¹ce poza obszar jednego
pañstwa, dlatego wszelkie rozwi¹zania techniczne powinny uwzglêdniaã uwarunkowania i
wspóùpracê miêdzynarodow¹

6.

Nale¿y tak wzmocniã wszelkiego rodzaju sùu¿by dziaùaj¹ce na rzecz bezpieczeñstwa
Internetu, tak aby nie pozostawaùy one w dziedzinie technologii i wiedzy z przestêpcami
sieciowymi

27Wnioski

z panelu dyskusyjnego z udziaùem profesjonalistów z zakresu nowych technologii zorganizowanego w ramach
seminarium „Bezpieczeñstwo dzieci w Internecie” (organizacja: FDN, Microsoft, Warszawa 10 kwietnia 2008). Postulaty
przytoczone za wydawnictwem pokonferencyjnym.
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IV Bezpieczeñstwo dzieci i mùodzie¿y w Internecie –
wspóùpraca miêdzynarodowa
Ze wzglêdu na globalny charakter internetowych zagro¿eñ, wspóùpraca miêdzynarodowa
oraz dziaùania podejmowane na najwy¿szym szczeblu ró¿nych organizacji miêdzynarodowych
odgrywaj¹ ogromn¹ rolê w przeciwdziaùaniu przestêpstwom komputerowym wobec dzieci i
mùodzie¿y. Efektem takich dziaùañ s¹ miêdzynarodowe projekty legislacyjne, transgraniczna
wspóùpraca organów œcigania, miêdzynarodowe projekty edukacyjne oraz wymiana dobrych praktyk,
pozwalaj¹ca na doskonalenie dziaùañ narodowych.

4.1 Dziaùania w obrêbie Unii Europejskiej

Tematyk¹ bezpieczeñstwa w Internecie od 1996 roku zajmuje siê Unia Europejska. W 1996
roku opieraj¹c siê na artykule K.3 Traktatu w Maastrich, Rada Unii Europejskiej przyjêùa plan walki z
rasizmem i ksenofobi¹”28. W 1997 roku Rada ds. Telekomunikacji przyjêùa rezolucjê w sprawie
szkodliwych lub nielegalnych treœci w Internecie29, Komisja Europejska zaœ wydaùa oœwiadczenie pod
tytuùem „Nielegalne

i

szkodliwe

treœci

w Internecie”,

w którym podkreœlono

„wysoce

zdecentralizowan¹ i transnarodow¹ naturê Internetu” i rekomendowano „skoordynowan¹ reakcjê na
miêdzynarodowym i europejskim szczeblu”. Wkrótce potem Parlament oraz Rada Europejska
opracowaùy „Plan dziaùania w zakresie promocji bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez walkê
ze szkodliwymi lub nielegalnymi treœciami w globalnych sieciach”, który staù siê impulsem do
uruchomienia przez Komisjê Europejsk¹ kompleksowego programu pod nazw¹ Safer Internet Action
Plan (SIAP). Program zostaù pierwotnie przyjêty na lata 1999-2002 roku. W okresie tym
dofinansowanych zostaùo 37 projektów. Kolejna edycja programu realizowana w latach 2003-04
pozwoliùa na dofinansowanie a¿ 52 projektów.
Obecnie realizowana edycja programu, pod nazw¹ Safer Internet plus, jest kontynuacj¹
programu Safer Internet Action Plan z lat 1999-2004. Zakres programu Safer Internet plus zostaù
poszerzony i obejmuje obecnie tak¿e telefoniê komórkow¹, przekaz szerokopasmowy, gry online,
wymiany plików przez sieci peer-to-peer i wszystkie formy komunikacji w czasie rzeczywistym, takie
jak czaty i komunikatory internetowe. 30

28

OJ L 185/5 z 25.7.1996
OJ C 70/1 z 6.3.1997
30 W Polsce konsorcjum FDN i NASK realizuje od 2005 rokuw ramach programu Safer Internet projekty projekt Awareness,
Hotline i Helpline
29
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Program Safer Internet plus obejmuje 4 gùówne dziaùania; s¹ to:



Promocja bezpiecznego korzystania z Internetu



Walka z nielegalnymi treœciami



Zwalczanie niepo¿¹danych i szkodliwych treœci



Promocja bezpiecznego œrodowiska

Integraln¹ czêœci¹ ka¿dej z powy¿szych akcji jest szeroko rozwiniêta wspóùpraca miêdzynarodowa31.

Promocja bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu jest jednym z podstawowych
zaùo¿eñ programu Safer Internet. Od 2004 roku w caùej Europie powstaj¹ narodowe punkty (tzw.
Awareness Nodes), które odpowiedzialne s¹ za kompleksowe dziaùania edukacyjne na rzecz
bezpiecznego i efektywnego korzystania z Sieci. Koordynatorzy projektu Awareness w poszczególnych
krajach wyùaniani s¹ w drodze otwartego konkursu wniosków ogùaszanego przez Komisjê
Europejsk¹. Na poziomie krajowym punkty te zapewniaj¹ wymianê dobrych praktyk oraz ksztaùcenie
dzieci, rodziców i nauczycieli.
Realizatorzy projektu z caùej Europy zrzeszeni s¹ w sieci INSAFE, której koordynatorem jest
organizacja European Schoolnet z Brukseli. Do INSAFE nale¿¹ obecnie organizacje z 27 krajów
europejskich (www.saferinternet.org). Dodatkowo INSAFE wspóùpracuje z organizacjami z krajów
stowarzyszonych, takich jak Australia, Stany Zjednoczone, Rosja, Argentyna, Kanada, Singapur.
INSAFE peùni funkcjê eksperta i obserwatora przy Komisji Rady Europy ds. Mediów i Spoùeczeñstwa
Informacyjnego (Media and Information Society Division). Wniósù tak¿e istotny wkùad w powstanie
opublikowanego przez Radê Europy wielojêzycznego podrêcznika zatytuùowanego Internet Literacy
Handbook. Podrêcznik ukazaù siê w 8 jêzykach i zostaù rozdystrybuowany w setkach tysiêcy
egzemplarzy na caùym œwiecie. Na jego podstawie opracowano now¹ grê internetow¹ poœwiêcon¹
bezpieczeñstwu w Sieci, „Przez dzikie internetowe lasy” (Through the Wild Web Woods). Gra
posiada równie¿ polsk¹ wersjê jêzykow¹.

31

Wiêcej informacji: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip

43

INSAFE jest przykùadem miêdzysektorowego podejœcia do bezpieczeñstwa w Internecie.
Organizacje czùonkowskie wywodz¹ siê ze wszystkich sektorów spoùecznych: od organizacji ze sfery
pozarz¹dowej, organizacji rz¹dowych, po firmy komercyjne. Podobne zró¿nicowanie wystêpuje jeœli
chodzi o profil organizacji – w poszczególnych krajach europejskich w dziaùania edukacyjne w
ramach programu Safer Internet zaanga¿owane s¹ organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce siê prawami
dzieci (Polska, Hiszpania, Finlandia, Wùochy), ministerstwa edukacji (Francja, Portugalia), instytuty
ds. telekomunikacji (Austria), rady ds. mediów (kraje skandynawskie: Szwecja, Norwegia),
uniwersytety (Sùowenia), organizacje konsumenckie (Belgia), firmy informatyczne (Luksemburg). W
wielu krajach tworzone s¹ konsorcja, skùadaj¹ce siê z 2-3 organizacji o uzupeùniaj¹cym siê profilu,
które pozwalaj¹ na prowadzenie bardziej kompleksowych dziaùañ edukacyjnych oraz zapewnienie
ich lepszego zasiêgu.
Dziaùania wszystkich narodowych koordynatorów programu Safer Internet podejmowane s¹
w œcisùej wspóùpracy z ró¿nymi interesariuszami na poziomie krajowym - w ramach projektu
tworzone s¹ ciaùa doradcze (tzw. Advisory Board) przy programie Safer Internet, w skùad których
wchodz¹ przedstawiciele gùównych ministerstw, policji, organizacji dziaùaj¹cych na rzecz dzieci,
uczelni wy¿szych zajmuj¹cych siê tematyk¹ Internetu i nowych mediów. Do zadañ takich podmiotów
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nale¿y pomoc w planowaniu i optymalizacji dziaùañ na rzecz bezpieczeñstwa w Internecie, wzajemna
wymiana informacji i dobrych praktyk, a tak¿e ocena ju¿ przeprowadzonych przedsiêwziêã.
Warto równie¿ wspomnieã, ¿e od 2007 roku w ramach programu Safer Internet plus
dofinansowywane s¹ Helpline’y - czyli linie pomocowe, gdzie dzieci, mùodzie¿, rodzice i
profesjonaliœci pracuj¹cy z dzieãmi mog¹ zgùaszaã przypadki zagro¿en w Internecie, takich jak np.
uwodzenie dzieci (grooming), cyberprzemoc, kontakt ze szkodliwymi treœciami, uzale¿nienia od
Internetu. Helpline’y s¹ bardzo istotnym uzupeùnieniem akcji edukacyjnych, a maj¹c codzienny
kontakt z mùodymi internautami pomagaj¹ w planowaniu dziaùañ profilaktycznych, wskazuj¹c na
obszary

najwiêkszych

zaniedbañ

jeœli

chodzi

o

zagro¿enia

w

Internecie.

W ramach programu Safer Internet Komisja Europejska od 1999 roku aktywnie wspiera walkê
z nielegalnymi treœciami w Internecie. W wiêkszoœci krajów europejskich dziaùaj¹ Hotline’y, których
misj¹ jest przyjmowanie zgùoszeñ o nielegalnych treœciach znalezionych przypadkowo w Sieci, takich
jak pornografia dzieciêca, rasizm, ksenofobia. Du¿a wra¿liwoœã u¿ytkowników Sieci sprawia, ¿e do
hotline’ów czêsto zgùaszane s¹ treœci takie jak namawianie do popeùnienia samobójstwa, za¿ywania
narkotyków, etc. – które w wiêkszoœci krajów nie podlegaj¹ penalizacji.
Hotline zrzeszone s¹ w Stowarzyszeniu INHOPE (The Association of Internet Hotline
Providers), w ramach którego maj¹ mo¿liwoœã bliskiej wspóùpracy z hotline’ami z innych krajów oraz
wspólnego wypracowywania standardów i procedur. Aktualnie INHOPE skupia 33 zespoùy z krajów
europejskich i z innych czêœci œwiata, w tym z Ameryki Póùnocnej, Australii i Azji.
Hotline’y w poszczególnych krajach dziaùaj¹ w bliskiej wspóùpracy z policj¹, organizacjami
rz¹dowymi i pozarz¹dowymi, z dostawcami usùug i treœci internetowych (ISP i ICP). Wszystkie
zgùoszenia otrzymane przez hotline poddawane s¹ dokùadnej analizie. W przypadku treœci
nielegalnych z puntku widzenia prawa w danym kraju, hotline przekazuje zgùoszenie do wùaœciwych
podmiotów, którymi mog¹ byã policja, dostawca usùug internetowych (tzw. ISP), hotline w innym
kraju, w zale¿noœci od lokalizacji serwera i zgodnie z wewnêtrznymi procedurami postêpowania.
Czasami zdarza siê, ¿e serwer z nielegalnymi treœciami umiejscowiony jest w pañstwie, gdzie nie
dziaùa narodowy hotline - wtedy zgùoszenie zostaje przekazane policji w danym kraju. Pozytywne
zakoñczenie wielu spraw bywa utrudnione ze wzglêdu na ró¿norodnoœã prawa w poszczególnych
pañstwach (vide tzw. wirtualna pornografia dzieciêca, strony promuj¹ce anoreksjê i bulimiê).
Program Safer Internet plus promuje tak¿e tworzenie efektywnych narzêdzi technicznych,
takich jak programy filtruj¹ce, które mog¹ pomóc rodzicom w zwalczaniu niepo¿¹danych i
szkodliwych treœci, na które nara¿one s¹ dzieci (np. zawieraj¹ce pornografiê reklamy).
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Od 2006 roku realizowany jest program badawczy pod nazw¹ SIP-BENCH (http://www.sipbench.eu). Jego koordynatorzy - firma Deloitte oraz uniwersytet w Leuven - prowadzili badania
oprogramowania filtruj¹cego dostêpnego na rynkach europejskich, które maj¹ dostarczyã eksperckiej,
niezale¿nej od producentów i sprzedawców oceny kilkudziesiêciu technicznych rozwi¹zañ. Wyniki
badañ posùu¿¹ do propagowania najlepszych praktyk, dostarczenia odpowiednich wskazówek
rodzicom, edukatorom, oraz producentom i sprzedawcom.

Komisja Europejska kùadzie tak¿e du¿y nacisk na promocjê tematyki bezpieczeñstwa w
Internecie wœród ró¿nych sektorów spoùecznych. Temu ma sùu¿yã m.in. powoùanie corocznych
spotkañ pod nazw¹ Safer Internet Forum, które umo¿liwiaj¹ przedstawicielom biznesu, polityki i
organizacji dziaùaj¹cych na rzecz dzieci dyskusjê o bezpieczeñstwie w Internecie oraz pomagaj¹
wypracowaã nowe sposoby promocji przyjaznego najmùodszym œrodowiska wirtualnego. Ponadto,
regularnie ogùaszane s¹ otwarte konsultacje publiczne, na wybrane tematy zwi¹zane z ochron¹ dzieci i
mùodzie¿y w œwiecie wirtualnym. Komisja jest tak¿e aktywnym inicjatorem szeregu dziaùañ z zakresu
samoregulacji. Z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2007 roku wypracowane zostaùo „Porozumienie
na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i mùodzie¿”, które zostaùo
podpisane w Brukseli w Dniu Bezpiecznego Internetu w 2007 roku, przez wiod¹cych operatorów
telefonii komórkowej. Osi¹gniête porozumienie byùo odpowiedzi¹ na liczne obawy wyra¿one w
trakcie zorganizowanych wczeœniej przez Komisjê publicznych konsultacji, dotycz¹cych bezpiecznego
korzystania z telefonów komórkowych, wskazuj¹ce na szereg zagro¿eñ zwi¹zanych z telefoni¹
mobiln¹ oraz nisk¹ œwiadomoœci¹ rodziców. Porozumienie podpisaùy nastêpuj¹ce firmy: Orange
Group, Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G
Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia
S.p.ATelefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera oraz Vodafone Limited.
Porozumienie przewiduje wypracowanie kodeksów samoregulacji i podjêcie dziaùañ na rzecz
ochrony dzieci, takich jak:


wspieranie kontroli dostêpu do treœci przeznaczonych dla dorosùych,



prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do rodziców i dzieci,



klasyfikacjê treœci komercyjnych wedùug krajowych standardów dobrych obyczajów,



zwalczanie naruszaj¹cych prawo treœci w sieciach komórkowych.

Komisja Europejska jako inicjator porozumienia obserwuje postêp prac sygnatariuszy.
Obecnie podobny Kodeks Postêpowania wypracowywany jest przez przedstawicieli serwisów
spoùecznoœciowych. Ma on ujednoliciã regulaminy i politykê prywatnoœci popularnych wœród dzieci i
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mùodzie¿y serwisów spoùecznoœciowych. Kodeks ma poruszaã zagadnienia takie jak ochrona
prywatnoœci, filtrowanie treœci oraz kwestie moderacji i raportowania o nadu¿yciach.
Twórcy serwisów spoùecznoœciowych wykazuj¹ gotowoœã do podjêcia wspóùpracy w tej kwestii,
poniewa¿ im równie¿ zale¿y na bezpieczeñstwie swoich u¿ytkowników. Twórcy Bebo.com, jednej z
najwiêkszych spoùecznych sieci medialnych na œwiecie, daj¹cej m.in. mo¿liwoœã przegl¹dania,
tworzenia, wyszukiwania i dzielenia siê treœciami generowanymi przez profesjonalistów oraz samych
u¿ytkowników, zrzeszaj¹cej 11,4 mln unikalnych u¿ytkowników w Wielkiej Brytanii i ù¹cznie ponad
40 milionów zarejestrowanych u¿ytkowników na caùym œwiecie tak oto komentuj¹ zagadnienie
bezpieczeñstwa Sieci:
„Miliony ludzi korzystaj¹ obecnie z internetowych serwisów spoùecznoœciowych umo¿liwiaj¹cych wirtualn¹
komunikacjê i poznawanie nowych ludzi oraz prezentowanie swoich zdolnoœci w sieci. Serwisy spoùecznoœciowe
dziaùaj¹ w oparciu o technologiê web 2.0, co w skrócie oznacza, ¿e rozwijaj¹ siê dynamicznie dziêki treœciom
dodawanym przez u¿ytkowników, którzy w ten sposób nadaj¹ stronom ostateczny ksztaùt.
Internet zmienia styl naszego ¿ycia i nigdzie nie widaã tego tak wyraênie, jak w œrodowisku wspóùczesnych i
nastêpnych pokoleñ nastolatków. Dzieci dorastaj¹ w œcisùej stycznoœci z technologi¹ komputerow¹ –
zdecydowana wiêkszoœã treœci zamieszczanych w serwisie Bebo pochodzi od komunikuj¹cych siê miêdzy sob¹
nastolatków.
Dorosùym, w tym nauczycielom, którzy nie znaj¹ wspomnianej technologii i maj¹ poczucie, ¿e to zupeùnie
inny œwiat, nad którym nie sprawuj¹ ¿adnej kontroli, taka perspektywa mo¿e wydaã siê zniechêcaj¹ca. Jednak
wcale tak byã nie musi i osoby, które generalnie swobodnie radz¹ sobie z obsùug¹ komputera, nie musz¹ uwa¿aã
serwisów pokroju Bebo za obszary nieprzeniknione.
W rzeczywistoœci zrozumienie dziaùania podobnych serwisów przez osoby dorosùe ma zasadnicze znaczenie z
punktu widzenia informowania i edukacji mùodzie¿y, jak korzystaã z tego rodzaju stron w sposób bezpieczny i
wùaœciwy. Chocia¿ serwisy te sùu¿¹ przede wszystkim komunikowaniu siê ze znajomymi i poznawaniu nowych
ludzi, niektórzy mog¹ je wykorzystywaã w bardziej negatywnych celach do nêkania, wyszydzania i zastraszania
innych, a w bardziej ekstremalnych przypadkach pedofile mog¹ próbowaã za ich poœrednictwem nawi¹zaã
znajomoœã z mùodymi ludêmi.
W zwi¹zku z powy¿szym nieodzowna jest praca z uczniami, aby przekazaã im umiejêtnoœci mo¿liwie
najlepszego wykorzystania serwisów spoùecznoœciowych, a jednoczeœnie nauczyã ich, jak chroniã siê przed
osobami, które mog¹ byã dla nich niebezpieczne.
Dlatego wùaœnie w maju 2008r serwis internetowy Bebo ogùosiù uruchomienie serwisu edukacyjnego
przygotowanego z myœl¹ o zachêceniu nauczycieli i mùodzie¿y do wspólnej dyskusji na temat bezpiecznego i
odpowiedzialnego korzystania z Internetu, w szczególnoœci internetowych serwisów spoùecznoœciowych. Serwis
edukacyjny dostarcza nauczycielom materiaùy, które mog¹ byã przez nich u¿ywane na zajêciach lekcyjnych do
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przekazywania wiedzy i pomocy mùodym ludziom w zrozumieniu kwestii zwi¹zanych z osobistym
bezpieczeñstwem w sieci internetowej.
Bebo to pierwszy serwis spoùecznoœciowy, który stworzyù tego typu internetowy serwis edukacyjny dla
szkóù, dostêpny pod adresem URL www.safesocialnetworking.com. W wyniku wspóùpracy Bebo ze specjalistami
w dziedzinie programów nauczania powstaùy materiaùy dydaktyczne dostosowane do celów nauczania i
wpisuj¹ce siê w istniej¹ce rozkùady zajêã. Serwis zostaù przygotowany w taki sposób, aby dyskusje na temat
bezpieczeñstwa w sieci za pomoc¹ odnoœnych materiaùów mógù przeprowadziã ka¿dy nauczyciel, bez wzglêdu na
stopieñ przygotowania informatycznego.
Z przeprowadzonego ostatnio badania*32 wynika, ¿e 90% nauczycieli informatyki i dyrektorów szkóù
uwa¿a, ¿e ich uczniowie wiedz¹ o technologii komputerowej wiêcej ni¿ oni. Wielu nauczycieli nie posiada
podstawowej wiedzy na temat serwisów spoùecznoœciowych, co otwiera przepaœã pokoleniow¹ pomiêdzy nimi
a ich mùodymi podopiecznymi, którzy coraz chêtniej komunikuj¹ siê przez Internet.
- Zamiarem Bebo jest zapewnienie wsparcia dyrektorom szkóù i nauczycielom poszukuj¹cym dialogu na
temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu zarówno w szkole, jak i poza ni¹. Mamy nadziejê,
¿e przygotowany serwis edukacyjny pomo¿e nauczycielom znaleêã wspólny jêzyk z uczniami, który pozwoli im
autorytatywnie wypowiadaã siê na temat bezpieczeñstwa w sieci internetowej. - mówi Dr Rachel O'Connell,
Dyrektor ds. Bezpieczeñstwa Bebo.
Przygotowane materiaùy dydaktyczne obejmuj¹ arkusze robocze, uwagi dla nauczyciela, sùowniczek
internetowy oraz zestaw krótkich filmów wideo i animacji przekazuj¹cych wiadomoœci na temat bezpieczeñstwa
on-line w sposób wyczerpuj¹cy, a zarazem zajmuj¹cy. Materiaùy s¹ dostêpne na stronie serwisu Bebo
poœwiêconej kwestiom bezpieczeñstwa (www.bebo.com/safety), jednak podjêta przez wiele szkóù decyzja
o zablokowaniu dostêpu do serwisów spoùecznoœciowych w szkolnych pracowniach komputerowych oznacza, ¿e
dotychczas nauczyciele nie mieli mo¿liwoœci w peùni wykorzystaã tych zasobów. Uruchomienie niezale¿nego
serwisu wyeliminuje tê przeszkodê.
- Obecnie istnieje przepaœã pomiêdzy tym, co o serwisach spoùecznoœciowych wiedz¹ nauczyciele, a tym, jak
korzystaj¹ z nich uczniowie w klasach. Musimy tê przepaœã pokoleniow¹ zasypaã i przygotowane zasoby
dydaktyczne stanowi¹ wa¿ny krok, aby ten cel osi¹gn¹ã. - mówi Ruth Hammond, Kierownik ds. Programów
Ochrony Bezpieczeñstwa brytyjskiej agencji rz¹dowej Becta.
- Bebo opracowuje materiaùy dydaktyczne we wspóùpracy z englishdatabase.com. Englishdatabase.com posiada
akredytacjê rz¹dowego serwisu internetowego na rzecz technologii informacyjnych w oœwiacie
Curriculum On-line.”

32 Badanie przeprowadzone przez operatora rozwi¹zañ szerokopasmowego dostêpu do Internetu ZyTEL
Communications na targach technologii informacyjnych w edukacji BETT 2008
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4.2 Dziaùania ONZ
Oprócz dziaùañ Komisji Europejskiej tematyka bezpieczeñstwa dzieci i mùodzie¿y w Internecie
znalazùa ostatnio swoje miejsce tak¿e w ùonie Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach
zwoùanego przez Sekretarza Generalnego ONZ w listopadzie 2007 roku w Rio de Janeiro Forum
Zarz¹dzania Internetem (Internet Governance Forum) problematyka ochrony dzieci on-line byùa
wielokrotnie wyraênie akcentowana, na czele z entuzjastycznie przyjêtymi przez organizacje
dziaùaj¹ce na rzecz dzieci sùowami Sekretarza Generalnego ONZ, Ban Ki-Moona, który w swym
przemówieniu

inauguracyjnym

podkreœliù

koniecznoœã

zwiêkszenia

wysiùków

na

rzecz

bezpieczeñstwa dzieci w Internecie. W Forum uczestniczyùo ponad 1300 ekspertów z caùego œwiata,
wœród nich wysocy przedstawiciele instytucji rz¹dowych, sektora pozarz¹dowego, dostawców usùug i
treœci internetowych oraz instytucji regulacyjnych. IGF jest ciaùem doradczym, bez staùego
czùonkostwa i bez mocy decyzyjnej; spotkania Forum s¹ otwarte i maj¹ charakter dialogu
politycznego.
Konkretnym zyskiem ze spotkania byùo stworzenie tzw. „Dynamicznej Koalicji na rzecz
Bezpieczeñstwa Dzieci w Internecie” (Dynamic Coalition on Child Online Safety).33 Ide¹ przyœwiecaj¹c¹
powoùaniu tej grupy byùo d¹¿enie do poù¹czenia maksymalnej otwartoœci i dostêpnoœã w sieci z
zapewnieniem tam bezpieczeñstwa, gùównie najmùodszym. Dynamiczne koalicje maj¹ charakter
miêdzysektorowy i mog¹ byã zakùadane przez same zainteresowanymi podmioty uczestnicz¹ce w
IGF. „Dynamiczna Koalicja na rzecz Bezpieczeñstwa Dzieci w Internecie” skupia gùównie
przedstawicieli organizacji, pracuj¹cych na rzecz ochrony dzieci oraz zwolenników wolnoœci sùowa w
Sieci. Koalicja ta pozostaje otwarta na wspóùpracê równie¿ z innymi zainteresowanymi podmiotami.
Oprócz miêdzysektorowej dyskusji, wymiany doœwiadczeñ i dobrych praktyk, jednym z celów
Koalicji jest przedstawienie propozycji sesji poœwiêconej bezpieczeñstwu dzieci on-line, która
zostaùaby wpisana w program przyszùorocznego Forum w Indiach w grudniu 2008 roku.

33

Polskê w koalicji reprezentuje Fundacja Dzieci Niczyje
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4.3 Przykùady dobrych praktyk miêdzynarodowych

Inicjatywy ù¹cz¹ce szereg krajów we wspólnej akcji, takie jak Dzieñ Bezpiecznego Internetu
(Safer Internet Day), mo¿na uznaã za najlepsze praktyki w dziaùaniach na rzecz bezpieczeñstwa dzieci,
nios¹ce du¿¹ wartoœã dodan¹ i pozwalaj¹ce dziêki udziaùowi mediów na dotarcie do szerokich grup
odbiorców.

Dzieñ Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od 2005 roku w lutym, z inicjatywy Komisji
Europejskiej. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na kwestiê bezpiecznego korzystania przez
dzieci i mùodzie¿ z zasobów internetowych. Patronat nad obchodami DBI obejmuje co roku Komisarz
Unii Europejskiej ds. Spoùeczeñstwa Informacyjnego i Mediów.
W poszczególnych krajach za organizacjê Dnia Bezpiecznego Internetu odpowiadaj¹
organizacje uczestnicz¹ce w projekcie Safer Internet. Oprócz krajów europejskich inicjatywa ta zyskaùa
uznanie tak¿e poza naszym kontynentem – w obchody DBI dorocznie wù¹cza siê tak¿e Kanada, Stany
Zjednoczone, Singapur, Rosja, Japonia, Argentyna, kraje Ameryki Úrodkowej – ù¹cznie co roku
organizacje z okoùo 60 pañstw.
Dorocznie obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu w caùej Europie towarzysz¹ festyny,
projekty, dyskusje oraz wystawy, promuj¹ce odpowiedzialne postawy dorosùych oraz prawo dzieci
do bezpiecznego korzystania z Internetu. W ramach sieci INSAFE co roku organizowany jest
miêdzynarodowy konkurs dla szkóù dotycz¹cy tematyki internetowej. Zwyciêzcy z reguùy ogùaszani
s¹ w Dniu Bezpiecznego Internetu przez Komisarz UE ds. Spoùeczeñstwa Informacyjnego i Mediów.
Nagrodami dla zwyciêskich szkóù byùy dotychczas atrakcyjne dotacje na zakupy zwi¹zane z
technologiami ICT.
Sieã INSAFE od lat wspóùpracuje w swoich dziaùaniach z firmami komercyjnymi, które z racji
bezpoœredniego zaanga¿owania w rozwój nowych technologii, staj¹ siê szczególnie cennym
partnerem. Europejskimi partnerami Dnia Bezpiecznego Internetu byùy dotychczas firmy UPC oraz
Vodafone.
W 2008 roku z okazji DBI firma UPC we wspóùpracy z INSAFE przygotowaùa podrêcznik pod
tytuùem "Bezpieczeñstwo w sieci - elementarz dla caùej rodziny". Publikacja ta jest przeznaczona dla
rodziców oraz dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Ma im pomóc we wspólnym przygotowaniu siê do
korzystania z komputera i Internetu, we wspólnym „oswajaniu sieci”. Pokazuje m.in. jak Internet
mo¿e integrowaã rodzinê, zwracaj¹c jednak uwagê na gùówne zagro¿enia.
Kolorowa teczka mieœci w sobie dwie broszury, jedn¹ przeznaczon¹ dla dzieci, drug¹ dla
rodziców. Do wydawnictwa doù¹czono te¿ naklejki, karty z opisami ró¿nych sytuacji oraz dyplom dla
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caùej rodziny. Podrêcznik zapewnia dzieciom naukê poù¹czon¹ z zabaw¹, a rodzicom wiedzê, która
pozwoli im zostaã przewodnikiem po wirtualnym œwiecie dla dzieci i partnerem do dyskusji dla
mùodzie¿y. Obydwie czêœci maj¹ tak¹ sam¹ strukturê i analogiczne rozdziaùy, kolejne sekcje
tematyczne pozwalaj¹ na przyswojenie tych samych informacji w sposób odpowiedni dla adresata
dzieciêcego lub dorosùego.
Elementarz porusza zagadnienia takie jak ochrona domowego komputera przed wirusami i
zùoœliwymi programami, które ùatwo przedostaj¹ siê np. wraz ze œci¹ganymi z Internetu i
popularnymi wœród dzieci grami. Radzi, jak walczyã ze spamem oraz jak bezpiecznie zakùadaã konta
internetowe, aby nie byùy przechwytywane przez spamerów. Uczy bezpiecznego komunikowania siê
z innymi u¿ytkownikami Sieci, pokazuje jak chroniã swoje dane osobowe. Wyjaœnia tak¿e, czym jest
cyberprzemoc, podaje jej przykùady i sposoby ochrony dzieci. Walory dydaktyczne podrêcznika
wzmacniaj¹ liczne ãwiczenia i testy, które dzieci mog¹ rozwi¹zywaã razem z rodzicami. Rodzice i
dzieci znajd¹ te¿ w przewodniku przydatne adresy internetowe i telefoniczne, pod którymi mo¿na
zasiêgn¹ã porady lub sprawdziã posiadan¹ wiedzê.
Elementarz zostaù opublikowany w 11 jêzykach, w tym w jêzyku polskim. Elektroniczna
wersja

podrêcznika

w

formacie

pdf

mo¿na

pobraã

ze

strony:

www.upclive.pl/dzieci/2089/20897358.html.
Inn¹ godn¹ uwagi inicjatyw¹ jest platforma edukacyjna dla nauczycieli TeachToday:
www.teachdoay.eu, w której uruchomienie wù¹czyùy siê takie firmy jak Orange, Telecom Italia,
Google, Telefonica, Microsoft, Vodafone i MySpace. Portal wychodzi naprzeciw zró¿nicowanym
potrzebom

nauczycieli,

którzy

powinni

pomagaã

swoim

uczniom

w

jak

najpeùniejszym

wykorzystywaniu nowych technologii, a jednoczeœnie mieã œwiadomoœã puùapek, jakie czyhaj¹ na
nieostro¿nych u¿ytkowników. Serwis ma sùu¿yã zwiêkszeniu wiedzy i kompetencji nauczycieli w
zakresie ochrony dzieci i mùodzie¿y on-line oraz wskazaã sposoby postêpowania w przypadku
zagro¿eñ, z jakimi najmùodsi mog¹ zetkn¹ã siê podczas korzystania z Internetu oraz nowych
technologii komunikacyjnych. Dotychczas strona uruchomiona zostaùa w 6 wersjach jêzykowych:
angielskiej, niemieckiej, hiszpañskiej, czeskiej, francuskiej i wùoskiej. Polska wersja jêzykowa ma
ruszyã wkrótce.

Analizuj¹c dziaùania organizacji koordynuj¹cych program Safer Internet w poszczególnych
krajach

europejskich,

nale¿y

zauwa¿yã,

i¿

w

ich

wysiùkach

profilaktycznych

dominuje

wypracowywanie i szeroka dystrybucja materiaùów edukacyjnych w postaci ulotek, broszur,
scenariuszy zajêã dla nauczycieli. Praktycznie wszyscy realizatorzy programu umo¿liwiaj¹
zainteresowanym pobieranie tych materiaùów ze swoich stron internetowych. W zale¿noœci od
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œrodków niektóre organizacje prowadz¹ kampanie medialne, które wspieraj¹ dziaùania edukacyjne
realizowane przez nich w innych wymiarach. Doskonaùym przykùadem wymiany dobrych praktyk na
poziomie europejskim jest replikacja kampanii medialnych, mo¿liwa dziêki przekazaniu przez
organizacjê prowadz¹c¹ lub agencjê – autora praw do kampanii organizacji partnerskiej w innym
kraju.
Du¿ym sukcesem w tym wzglêdzie poszczyciã siê mo¿e niemiecki projekt klicksafe.de,
realizowany przez konsorcjum dwóch instytucji publicznych: Urzêdu ds. Mediów landu NadreniiPalatynatu (Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz, LMK) – koordynatora
konsorcjum, oraz Urzêdu ds. Mediów landu Póùnocnej Nadrenii-Westfalii (Landesanstalt für Medien
Nordrhein-Westfalen, LfM), przy wsparciu Europejskiego Centrum Kompetencji Medialnych
(Europäisches Zentrum für Medienkompetenz, ecmc). Niemieckie Urzêdy ds. Mediów odpowiadaj¹
za udzielanie zezwoleñ na nadawanie oraz za nadzór nad komercyjnymi stacjami radiowymi i
telewizyjnymi, a tak¿e za promowanie i rozwijanie edukacji w zakresie mediów.
Klicksafe.de bardzo skutecznie przeprowadziù w niemieckich stacjach telewizyjnych oraz
kinach kampaniê z wykorzystaniem spotów telewizyjnych przygotowanych przez znan¹ agencjê
reklamow¹ Ogilvy & Mather. Pierwszy klip, „Gdzie jest Klaus?” („Wo ist Klaus?”), ukazaù siê pod
koniec roku 2005 i szybko zyskaù powszechn¹ aprobatê mediów, partnerów i odbiorców. Film w
kilkuminutowym przekazie przedstawia szczególnie niebezpieczne aspekty zwi¹zane z zawieraniem
znajomoœci za poœrednictwem Sieci. Druga odsùona kampanii pod hasùem „W którym œwiecie
¿yjesz?”, koncentruj¹ca siê na problemie uzale¿nienia od Internetu i komputera, zostaùa wyemitowana
z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w 2008 roku i emitowana jest z du¿ym sukcesem do tej pory.
Spot „Gdzie jest Klaus?” cieszyù siê tak du¿ym zainteresowaniem wœród partnerów
europejskich, ¿e klicksafe we wspóùpracy z agencj¹ udostêpniù materiaù innym krajom do adaptacji
jêzykowej – dotychczas spot przetùumaczony zostaù na jêzyk czeski, sùoweñski, hiszpañski,
niderlandzki, angielski.

Podobna sytuacja wyst¹piùa w przypadku polskiej kampanii „Dziecko w Sieci” prowadzonej
pod hasùem „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”. Spot telewizyjny i inne przekazy
reklamowe kampanii, zdobyùy uznanie m.in. w kilku krajach Europy Úrodkowo-Wschodniej, które
podjêùy siê tùumaczenia tych materiaùów na jêzyki narodowe. Prawa do kampanii zostaùy przekazane
organizacjom partnerskim na zasadach non-profit. Dotychczas kampania „Dziecko w Sieci”
zrealizowana zostaùa na £otwie, w Czechach, Buùgarii i Albanii.
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W ostatnim czasie w swoich dziaùaniach realizatorzy programu Safer Internet szczególn¹
uwagê poœwiêcali niezmiernie popularnym wœród dzieci i mùodzie¿y czatom oraz spoùecznoœciom
internetowym. Duñski oddziaù organizacji Save the Children aktywnie uczestniczy w programie
„Chat Check Badge” skierowanym do wùaœcicieli serwisów www, gùównie tych oferuj¹cych czaty.
Save the Children Denmark jest tak¿e czùonkiem utworzonej w roku 2007 rady „Chat Check”. Aby
zdobyã odznakê „Chat Check”, wùaœciciel strony www musi speùniã minimalne standardy dotycz¹ce
informacji i bezpieczeñstwa online. Jedn¹ z inicjatyw wspieraj¹cych ten proces jest edukacja
moderatorów nadzoruj¹cych serwisy internetowe. Organizacja Save the Children Denmark
zainicjowaùa proces opracowywania kursów i materiaùów szkoleniowych dla moderatorów - realizacja
tego projektu rozpoczêùa siê w styczniu 2008, a pierwsza grupa moderatorów serwisów www
przejdzie szkolenie w paêdzierniku tego roku.
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V Przegl¹d polskich dziaùañ na rzecz bezpieczeñstwa dzieci i
mùodzie¿y w Internecie
O zagro¿eniach zwi¹zanych z Sieci¹ mówi siê w Polsce stosunkowo od niedawna. Zagadnienia te w krótkim czasie staùy siê jednak powszechnie uznawane za wa¿n¹ kwestiê i wzbudzaj¹ coraz
wiêksze zainteresowanie mediów, organizacji spoùecznych, instytucji rz¹dowych, rodziców,
nauczycieli oraz samych zainteresowanych, czyli dzieci.
Jedn¹ z pierwszych organizacji w Polsce, która zajêùa siê problematyk¹ bezpieczeñstwa dzieci
w Internecie, byùa Fundacja Dzieci Niczyje. Przeprowadzone przez ni¹ w 2002 r. badania zachowañ
dzieci w Sieci na próbie blisko 9 tys. internautów wykazaùy wysoki poziom ryzykownych zachowaã i
niebezpiecznych doœwiadczeñ dzieci online.
Niepokoj¹ce ustalenia badawcze, w zestawieniu ze znajomoœci¹ doœwiadczeñ krajów, w których
Internet spopularyzowaù siê kilka lat wczeœniej, skùoniùy Fundacjê Dzieci Niczyje do podjêcia dziaùañ
maj¹cych na celu uœwiadomienie opinii spoùecznej zagro¿eñ zwi¹zanych z Sieci¹ i przygotowanie pola
dla systemowych rozwi¹zañ przeciwdziaùaj¹cych im. W lutym 2003 roku FDN wraz z partnerami z
sektora organizacji pozarz¹dowych oraz rz¹dowych (m.in. MEN) rozpoczêùa pierwsz¹ ogólnopolsk¹
kampaniê spoùeczn¹ zwi¹zana z problemem zagro¿eñ dzieci w Internecie w Internecie – „Dziecko w
Sieci”.
Pionierem w zakresie dziaùañ na rzecz bezpieczeñstwa dzieci w Internecie byùa równie¿
Fundacja Kidprotect (obecnie: Kidprotect.pl), która uruchomiùa pierwszy w Polsce hotline
przyjmuj¹cy zgùoszenia dotycz¹ce pornografii dzieciêcej w Sieci oraz zajêùa siê dziaùaniami
edukacyjnymi

adresowanymi

przede

wszystkim

do

przedstawicieli

instytucji

wymiaru

sprawiedliwoœci i organów œcigania.
Wa¿nym momentem w krótkiej historii zapobiegania krzywdzeniu dzieci w Internecie w
Polsce byùo wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. W 2004 r. Polska, jako pierwszy z nowych krajów
czùonkowskich, przyst¹piùa do realizacji programu Komisji Europejskiej Safer Internet Action Plan
(SIAP). Narodowymi realizatorami programu zostaùy Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i
Internetowa Sieã Komputerowa (NASK). W ramach programu kontynuowana jest kampania „Dziecko
w Sieci” wraz z szeregiem innowacyjnych propozycji edukacyjnych, na du¿¹ skalê realizowane s¹
szkolenia dla profesjonalistów oraz prowadzony jest hotline „Dy¿urnet.pl”, do którego internauci
zgùaszaã mog¹ nielegalne treœci na które natknêli siê w Sieci, oraz helpline „Helpline.org.pl”, który
udziela pomocy w sytuacjach zagro¿enia dzieci w Sieci.
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W dziaùania na rzecz bezpieczeñstwa dzieci w Internecie wù¹czaj¹ siê coraz chêtniej firmy
komercyjne, zwi¹zane gùównie z bran¿¹ telekomunikacyjn¹ i bran¿¹ IT, realizuj¹c w ten sposób ideê
spoùecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Najlepszym przykùadem na takie dziaùania jest konsekwentne
zaanga¿owanie Grupy TP w kampaniê „Dziecko w Sieci”, projekt Helpline.org.pl oraz szereg innych
dziaùañ realizowanych w ramach programu Safer Internet w Polsce. Widoczna jest równie¿ aktywnoœã
na tym polu firm Microsoft (seminaria, konferencje, wydawnictwa), UPC (program edukacyjny,
wspieranie kampanii medialnych), Gemius SA (badania zagro¿eñ dla dzieci prowadzone non-profit) i
innych.
Problematyka bezpieczeñstwa dzieci w Internecie dostrzegana jest równie¿ coraz czêœciej
przez instytucje rz¹dowe. Godne odnotowania jest zaanga¿owanie w problematykê bezpieczeñstwa
dzieci w Internecie m.in. MSWiA (projekt zmiany ustawy o policji w celu skutecznej walki z pedofili¹
w Sieci), MEN (uwzglêdnienie tematyki bezpieczeñstwa w Sieci w nowej podstawie programowej),
Kancelaria Premiera (powoùanie interdyscyplinarnego zespoùu ds. bezpieczeñstwa w Sieci).

5.1 Charakterystyka wybranych organizacji i instytucji realizuj¹cych dziaùania na rzecz
bezpieczeñstwa dzieci w Internecie w Polsce

•

Fundacja Dzieci Niczyje
Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ o charakterze non-profit, która

od 1991 roku zajmuje siê szeroko rozumian¹ pomoc¹ dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom
i opiekunom. Od 2004 roku Fundacja realizuje ogólnopolsk¹ kampaniê spoùeczn¹ na rzecz
bezpieczeñstwa dzieci w Internecie „Dziecko w Sieci” oraz projekt edukacyjny dla dzieci „Sieciaki.pl”.
Od lutego 2007 roku FDN udziela pomocy mùodym internautom w sytuacji zagro¿enia w Sieci w
ramach projektu Helpline.org.pl. Fundacja regularnie realizuje badania doœwiadczeñ i postaw
mùodych internautów oraz ich rodziców. Pracownicy FDN prowadz¹ szkolenia z zakresu
problematyki bezpieczeñstwa dzieci w Internecie. Projekty fundacyjne zwi¹zane z bezpieczeñstwem
dzieci w Internecie prowadzone s¹ w ramach programu Akademia Bezpiecznego Internetu FDN. Od
2005 roku FDN jest koordynatorem projektu Awareness realizowanego wspólnie z NASK w ramach
europejskiego projektu „Safer Internet”. Gùównym partnerem projektów FDN zwi¹zanych z
bezpieczeñstwem dzieci w Sieci jest Fundacja Grupy TP.
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•

Fundacja Grupy TP
Fundacja Grupy TP (FGTP) powoùana zostaùa grudniu 2005 roku przez Telekomunikacjê

Polsk¹ i Orange w celu realizowania
charytatywnym.

dziaùañ o charakterze spoùecznym, edukacyjnym i

Fundacja prowadzi miêdzy innymi program „Edukacja z Internetem TP”

skierowany do szkóù podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, którego celem jest
promocja wykorzystania w edukacji technologii informacyjnych. W ramach programu realizowane s¹
m.in. dziaùania zwi¹zanie z bezpieczeñstwem dzieci on-line. FGTP jest gùównym partnerem kampanii
„Dziecko w Sieci” oraz edukacyjnego projektu „Sieciaki” Fundacji Dzieci Niczyje. Fundacja jest
równie¿ gùównym partnerem szeregu dziaùañ realizowanych w ramach programu Safer Internet w
Polsce, jak Dzieñ Bezpiecznego Internetu, czy Miêdzynarodowa konferencja „Bezpieczeñstwo dzieci i
mùodzie¿y w Internecie”. Wraz z Fundacja Dzieci Niczyje FDN realizuje projekt Helpline.org.pl oraz
akcjê „Sieciaki na wakacjach”

•

Fundacja Kidprotect.pl

Fundacja Kidprotect.pl (wczeœniej „Kidprotect”) od 2002 roku specjalizuje siê w ochronie dzieci
korzystaj¹cych z Internetu. Kidprotect.pl prowadzi hotline przyjmuj¹cy zgùoszenia pedofilii w Sieci,
prowadzi szkolenia nauczycieli, rodziców i policjantów, opracowuje serwisy internetowe poœwiêcone
problematyce bezpieczeñstwa dzieci w Internecie (www.kidprotect.pl, www.bezpiecznyinternet.org).
Od 2004 roku Fundacja Kidprotect.pl prowadzi kampaniê spoùeczn¹ „Stop pedofilom”.

•

Komitet Konsultacyjny przy programie Safer Internet w Polsce
Komitet Konsultacyjny zostaù powoùany w styczniu 2006 roku jako ciaùo doradcze,

wspieraj¹ce realizacjê programu Safer Internet w Polsce. Do zadañ Komitetu nale¿y pomoc w
planowaniu dziaùañ na rzecz bezpieczeñstwa dzieci w Internecie oraz ocena realizacji programu Safer
Internet. W pracach Komitetu bior¹ udziaù przedstawiciele:

• Centralnego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli,
• Komendy Gùównej Policji,
• Komendy Stoùecznej Policji,
• Ministerstwa Edukacji i Nauki,
• Ministerstwa Nauki i Informatyzacji,
• Ministerstwa Sprawiedliwoœci,
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• Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
• Ministerstwa Pracy i Polityki Spoùecznej,
• Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
• Rzecznika Praw Dziecka,
• Polskiego Komitetu ds. UNESCO,
• Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
• Zwi¹zku Producentów Audio-Video.

•

Naukowa i Akademicka Sieã Komputerowa
NASK jest jednostk¹ badawczo-rozwojow¹, dziaùaj¹c¹ na rynku polskim od grudnia 1993

roku. NASK jest pionierem polskiego Internetu i jednym z wiod¹cych w kraju operatorów
teleinformatycznych. W strukturze NASK dziaùa zespóù CERT Polska – Computer Emergency
Response

Team,

zajmuj¹cy

siê

rejestracj¹,

obsùug¹

i

klasyfikacj¹

zdarzeñ

naruszaj¹cych

bezpieczeñstwo Sieci. Zespóù wù¹cza siê w miêdzynarodowe inicjatywy na rzecz podwy¿szania
bezpieczeñstwa sieci i systemów IT, m. in. aktywnie wspóùpracuje z europejsk¹ agencj¹ ENISA
(European Network and Information Security Agency). Od 2005 roku NASK wraz z Fundacj¹ Dzieci
Niczyje realizuje w Polsce program Komisji Europejskiej „Safer Internet”. W ramach programu NASK
prowadzi projekt Dy¿urnet.pl - hotline zajmuj¹cy siê obsùug¹ zgùoszeñ nielegalnych treœci w
Internecie, oraz uczestniczy

w realizacji projektu Awareness, w ramach którego realizowane s¹

dziaùania edukacyjne na rzecz bezpieczeñstwa dzieci w Internecie.

5.2 Charakterystyka wybranych projektów na rzecz bezpieczeñstwa dzieci w Internecie

•

Kampania „Dziecko w Sieci”
Ogólnopolska kampania spoùeczna „Dziecko w Sieci” zainicjowana zostaùa przez Fundacjê

Dzieci Niczyje w lutym 2004 roku. Podstawowym jej celem byùo zwrócenie uwagi dorosùych i dzieci
na zagro¿enia zwi¹zane z aktywnoœci¹ pedofilów w Sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego
korzystania z Internetu. W ramach kampanii „Dziecko w Sieci” prowadzone s¹ badania poœwiêcone
zagro¿eniom dzieci w Internecie. Na podstawie dostêpnej wiedzy, wyników badañ oraz doœwiadczeñ
pracowników FDN wypracowywane s¹ przekazy medialne oraz projekty edukacyjne poœwiêcone
bezpieczeñstwu najmùodszych Internautów. Wa¿nym elementem kampanii „Dziecko w Sieci” s¹
równie¿ szkolenia dla profesjonalistów pracuj¹cych z dzieãmi oraz zaanga¿owanych w zwalczanie
przestêpczoœci wobec najmùodszych Internautów. Od stycznia 2005 kampania realizowana jest w
ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet” jako kompleksowy projekt edukacyjny na
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rzecz bezpieczeñstwa dzieci i mùodzie¿y w Sieci. Gùównym partnerem kampanii jest Fundacja Grupy
TP (FGTP).

„Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”
Kampania medialna prowadzona pod hasùem „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej
stronie” to pierwszy projekt zrealizowany w ramach kampanii „Dziecko w Sieci”. Akcja poœwiêcona
zostaùa problemowi uwodzenia dzieci w Internecie i rozpoczêùa w Polsce dyskusjê na temat tego
problemu. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu mediów kampania uzyskaùa widocznoœã na poziome
ponad 70% ogóùu Polaków (Gemius 2005). W ramach kampanii od lutego do czerwca 2004 roku
prezentowane byùy reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe oraz zewnêtrzne. Do akcji wù¹czyùo siê,
m.in. 8 ogólnopolskich stacji telewizyjnych, 19 stacji radiowych, 33 tytuùy prasowe (ponad 120
publikacji reklamy), oraz blisko 200 portali i serwisów internetowych. Reklama zewnêtrzna (bilboardy
oraz plakaty przystankowe) eksponowana byùa w 18 najwiêkszych miastach Polski.
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Spot telewizyjny wykorzystany w kampanii prezentuj¹cy rozmowê na czacie pomiêdzy
dziewczynk¹ (Ania) i dorosùym mê¿czyzn¹ podaj¹cym siê za jej rówieœnika (Wojtek) do dzisiaj
wykorzystywany w materiaùach telewizyjnych dotycz¹cych przypadków pedofilii w Internecie.
Kampania „Dziecko w Sieci” zostaùa przetùumaczona i zrealizowana w Buùgarii, na Sùowacji, oraz na
£otwie.

„Internet to okno na œwiat. Caùy œwiat.”
Pod hasùem „Internet to okno na œwiat. Caùy œwiat” od wrzeœnia 2007 roku prowadzona byùa
akcja medialna której celem byùo zwrócenie uwagi dorosùych na niebezpieczne treœci, na jakie mog¹
natrafiã ich dzieci podczas samotnego korzystania z Internetu (pornografia, sceny drastyczne,
ksenofobia, rasizm). Kampania
W ramach kampanii, realizowanej byùa przez FDN oraz NASK w ramach programu „Safer
Internet”, przygotowane zostaùy dwa spoty telewizyjne, dwa spoty radiowe, reklama prasowa (2
projekty) oraz reklama zewnêtrzna (citylight). Do akcji wù¹czyùo siê 8 stacji telewizyjnych (w tym
wszystkie kanaùy telewizji publicznej, 22 rozgùoœnie radiowe, 16 dzienników i magazynów. Reklama
zewnêtrzna prezentowana byùa w Warszawie, Krakowie, £odzi, Poznaniu i Toruniu. Kampania
zostaùa nagrodzona na licznych przegl¹dach reklamy w kraju i za granic¹.
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„Stop cyberprzemocy”
Pod hasùem „Stop Cyberprzemocy” od stycznia 2008 roku realizowane s¹ dziaùania medialne i
edukacyjne poœwiêcone problemowi przemocy rówieœniczej z u¿yciem Internetu i telefonów
komórkowych. Kampania poprzedzona zostaùa ogólnopolskimi badaniami skali problemu wœród
dzieci korzystaj¹cych z Internetu oraz analiz¹ przypadków zgùaszanych do Helpline.org.pl
W ramach akcji przygotowano spot telewizyjny i radiowy oraz reklamy prasowe poœwiêcone
problemowi cyberprzemocy. W pierwszym póùroczu 2008 roku reklamy prezentowane byùy w
kilkudziesiêciu ogólnopolskich i lokalnych stacjach telewizyjnych oraz tytuùach prasowych. NA
potrzeby kampanii „Stop Cyberprzemocy” przygotowany zostaù równie¿ 2 minutowy film
szkoleniowy, który wraz ze scenariuszami zajêã dotycz¹cych problemu przemocy rówieœniczej z
u¿yciem nowych technologii jest dystrybuowany w szkoùach gimnazjalnych w caùej Polsce. Przekazy
akcji „Stop Cyberprzemocy" promuj¹ wœród dzieci, mùodzie¿y, nauczycieli i rodziców ofertê
pomocow¹ helpline.org.pl.
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Dzieñ Bezpiecznego Internetu

Dzieñ Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day) obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy
Komisji Europejskiej. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na kwestiê bezpiecznego
korzystania przez dzieci i mùodzie¿ z zasobów internetowych. Organizacja DBI jest jednym z zadañ
narodowych realizatorów programu Safer Internet (FDN, NASK). W Polsce Dzieñ Bezpiecznego
Internetu obchodzony byù po raz pierwszy 8 lutego 2005 roku. Z tej okazji pod adresem www.dbi.pl
opublikowany zostaù serwis internetowy, w którym zaprezentowana zostaùa idea DBI oraz
wskazówki dla lokalnych organizatorów jak wù¹czyã siê w jego obchody. Organizatorzy zachêcali w
nim m.in. lokalne organizacje spoùeczne, szkoùy, domy kultury, wùadze lokalne, wùaœcicieli kawiarni
internetowych do realizacji przedsiêwziêã na rzecz bezpieczeñstwa w Sieci. W serwisie udostêpniono
równie¿ materiaùy pomocnicze dla lokalnych organizatorów Dnia Bezpiecznego Internetu. Podobne
zasady towarzysza kolejnym obchodom DBI organizowanym corocznie w pierwszych dniach lutego
Z okazji DBI Fundacja Dzieci Niczyje wraz z NASK organizuj¹ w Bibliotece Uniwersyteckiej w
Warszawie konferencje dla przedstawicieli mediów i partnerów programu „Safer Internet” w Polsce,
podczas których prezentowany jest przebieg DBI, osi¹gniêcia i plany programu „Safer Internet” w
Polsce oraz inne inicjatywy zwi¹zane z bezpieczeñstwem w Internecie. Gùównym partnerem
obchodów DBI w Polsce jest Fundacja Grupy TP.



Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpiecznego Internetu (OKBI)
Powoùana w lutym 2006 roku Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpiecznego Internetu jest

platform¹ wspóùpracy instytucji rz¹dowych, pozarz¹dowych, szkóù i innych placówek oœwiatowych
oraz firm komercyjnych na rzecz bezpieczeñstwa dzieci i mùodzie¿y w Internecie. Koalicja dziaùa w
ramach projektu Safer Internet w Polsce i koordynowana s¹ przez FDN i NASK – narodowych
realizatorów projektu.

Gùówne cele Koalicji to:
• Podniesienie œwiadomoœci spoùecznej na temat zagro¿eñ w Internecie;
• Wymiana doœwiadczeñ w zakresie dziaùañ na rzecz bezpieczeñstwa w Internecie;
• Nagùaœnianie problemów zwi¹zanych z zagro¿eniami internetowymi;
• Wspóùpraca przy realizacji inicjatyw maj¹cych na celu podniesienie poziomu bezpieczeñstwa
Internautów;
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• Dystrybucja informacji o dziaùaniach podejmowanych w Polsce i Europie w ramach programu Safer
Internet.
Organizacje i instytucie zainteresowanie problematyk¹ bezpieczeñstwa dzieci on-line mog¹
przyst¹piã do OKBI wypeùniaj¹c odpowiedni formularz w serwisie www.saferinternet.pl. Na stronie
projektu Safer Internet czùonkowie Koalicji maj¹ te¿ mo¿liwoœã promowania swoich inicjatyw na
rzecz bezpieczeñstwa w Sieci.



Kampania „Stop pedofilom”
Kampania „Stop Pedofilom”

prowadzona od 2004 roku przez fundacjê Kidprotect.pl

poœwiêcona jest zjawiskom prostytucji dzieciêcej, uwodzenia dzieci i pornografii dzieciêcej. Czêœã
przekazów kampanii „Stop Pedofilom” koncentruje siê na problemie pedofilii w Internecie. W
kolejnych odsùonach kampanii noœnikami przekazów reklamowych byùy kartki pocztowe, reklamy
prasowe, reklamy telewizyjne i radiowe. Kampania ma na celu uœwiadomienie dorosùym odbiorcom
wystêpowania zagro¿eñ zwi¹zanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz powinnoœã
informowania odpowiednich sùu¿b o przypadkach pedofilii. Hasùa wykorzystywane w kampanii to
„Stop pedofilom”, „Milczenie nie jest zùotem”.
Przekazy

kampanii

„Stop

Pedofilom”

odsyùaj¹

odbiorców

do

serwisu

internetowego

www.kidprotect.pl, gdzie obok treœci zwi¹zanych z problemem pedofilii znajduje siê formularz, za
którego poœrednictwem zgùaszaã mo¿na fundacji Kidprotect.pl przypadki wykorzystywania
seksualnego dzieci.



Sieciaki.pl

Sieciaki.pl to projekt edukacyjny adresowany do dzieci, prowadzony od lutego 2005 roku
przez Fundacjê Dzieci Niczyje. Jego podstawowym elementem jest atrakcyjny serwis internetowy
www.sieciaki.pl poœwiêcony bezpieczeñstwu w Internecie, który anga¿uje dzieci w liczne gry,
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zabawy i konkursy. Do wrzeœnia 2008 roku w serwisie zarejestrowaùo siê blisko 90 tys.
u¿ytkowników.
W ramach programu organizowane s¹ równie¿ spotkania z dzieãmi, imprezy plenerowe,
koncerty oraz zajêcia edukacyjne. Przygotowywane s¹ filmy, kreskówki, piosenki, teledyski i liczne
materiaùy multimedialne.

Projekt Sieciaki.pl ma na celu:
•

edukacjê dzieci w zakresie bezpieczeñstwa w Internecie,

•

edukacjê w zakresie posùugiwania siê Internetem,

•

promocjê bezpiecznych zastosowañ Sieci,

•

certyfikowanie i promocjê bezpiecznych stron i serwisów internetowych.

W ramach projektu „Sieciaki.pl” corocznie, w Warszawie i wybranych miejscowoœciach
wypoczynkowych, pod hasùem „Sieciaki na wakacjach” organizowana jest seria pikników
internetowych. W plenerowych zajêciach edukacyjnych ka¿dego roku bierze udziaù kilka tysiêcy
dzieci. Gùównym Partnerem projektu jest Fundacja Grupy TP.



Dy¿urnet.pl

Dy¿urnet.pl jest punktem kontaktowym, który przyjmuje zgùoszenia dotycz¹ce nielegalnych treœci
znalezionych w Internecie. Powoùany zostaù w 2006 roku przez NASK i funkcjonuje w ramach
programu Safer Internet w Polsce. Do zadañ Dy¿urnet.pl nale¿y m.in. analiza treœci wskazanych
przez u¿ytkowników, wykonanie dokumentacji technicznych, przesùanie informacji do policji,
prokuratury,

administratorów

serwisów

internetowych,

czy

te¿

zagranicznych

punktów

kontaktowych. Dy¿urnet.pl jest zrzeszony w miêdzynarodowym stowarzyszeniu helplineów
INHOPE.
Nielegalne treœci znalezione w Internecie mo¿na zgùaszaã do Dyzurnet.pl za pomoc¹ formularza
na

stronie



www.dyzurnet.pl

lub

nagrywaj¹c

wiadomoœã

pod

numerem

0801

615 005.

Helpline.org.pl

Helpline.org.pl jest wspólnym projektem Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Grupy TP,
wspóùfinansowanym przez Komisjê Europejsk¹ w ramach programu Safer Internet Plus. Helpline
uruchomiony zostaù w lutym 2007 roku. Jego celem jest pomoc dzieciom i mùodzie¿y w sytuacjach
zagro¿enia w Internecie. Konsultanci Helpline.org.pl udzielaj¹ tak¿e porad rodzicom, opiekunom i
osobom pracuj¹cym zawodowo z dzieãmi i mùodzie¿¹.
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Helpline.org.pl dziaùa w dni powszednie w godzinach od 11 do 16. Kontakt z konsultantami jest
mo¿liwy pod bezpùatnym numerem telefonu 0 800 100 100, za poœrednictwem livechat’u z poziomu
strony www.helpline.org.pl, oraz za pomoc¹ e-maila: helpline@helpline.org.pl.
Helpline.org.pl

zrzeszony

jest

w

miêdzynarodowym

stowarzyszeniu

Child

Helpline

International.



Konferencja „Bezpieczeñstwo dzieci i mùodzie¿y w Internecie”

Miêdzynarodowe konferencje „Bezpieczeñstwo dzieci i mùodzie¿y w Internecie” organizowane s¹
corocznie w Warszawie przez Fundacjê Dzieci Niczyje oraz Naukow¹ i Akademick¹ Sieã
Komputerow¹, we wspóùpracy z partnerami zagranicznymi realizuj¹cymi program

Komisji

Europejskiej Safer Internet Plus. Pierwsza konferencja z tego cyklu zorganizowana zostaùa w sierpniu
2007 roku. Kolejna odbywa siê we wrzeœniu 2008 roku. Dwie kolejne konferencje zaplanowane zostaùy
na wrzesieñ 2009 i 2010 r.
Konferencje poœwiêcone s¹ szerokiemu spektrum zagadnieñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
dzieci i mùodzie¿y w Internecie. Uczestnicz¹ w nich przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji
pozarz¹dowych, bran¿y internetowej, instytucji wymiaru sprawiedliwoœci oraz organów œcigania.
Celem konferencji jest przekazywanie uczestnikom najnowszej wiedzy zarówno w zakresie
dziaùañ edukacyjnych, jak równie¿ zwalczania nielegalnych treœci w Sieci. W programie konferencji
znajd¹ siê wykùady oraz warsztaty prowadzone przez uznanych specjalistów z zagranicznych i
krajowych organizacji zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem dzieci on-line.



Akademia e-Bezpieczeñstwa UPC
Program edukacyjny Akademia e-Bezpieczeñstwa UPC adresowany jest do caùych rodzin,

zarówno rodziców, jak i dzieci i ma ca celu dostarczenie wiedzy i umiejêtnoœci pomocnych we
wspólnym przygotowaniu siê do korzystania z komputera i Internetu. Elementami programu
Akademia e-Bezpieczeñstwa UPC s¹ warsztaty dla rodziców, strona internetowa
www.upclive.pl/dzieci oraz specjalny podrêcznik „Bezpieczeñstwo w sieci – elementarz dla caùej
rodziny”. Zostaù on wydany w lutym 2008 r. przez UPC oraz organizacjê Insafe powoùan¹ przez
Komisjê Europejsk¹ i dziaùaj¹c¹ na rzecz bezpieczeñstwa w Internecie. Publikacja jest przeznaczona
dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz ich rodziców. Ma im pomóc we wspólnym przygotowaniu siê
do korzystania z komputera i Internetu. Przewodnik dystrybuowany jest w wersji papierowe oraz
mo¿na go równie¿ pobraã online pod adresem www.upclive.pl/dzieci.
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TP CERT

TP CERT jest zespoùem reaguj¹cym na pojawiaj¹ce siê zagro¿enia w sieci, którego celem dziaùañ
jest pomoc spoùecznoœci internetowej TP w wykrywaniu, rozwi¹zywaniu i zapobieganiu powstawania
incydentów bezpieczeñstwa.
Telekomunikacja Polska dbaj¹c o bezpieczeñstwo u¿ytkowników korzystaj¹cych z sieci powoùaùa w
1997 roku zespóù reaguj¹cy na przypadki zagro¿eñ bezpieczeñstwa teleinformatycznego (ICT Information and Comunication Technology), zaobserwowane lub zgùoszone przez u¿ytkowników
sieci - CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Od roku 2006 zespóù dziaùa pod nazw¹ TP
CERT (Computer Emergency Response Team).
Dziaùalnoœã TP CERT polega na reagowaniu na pojawiaj¹ce siê incydenty bezpieczeñstwa
komputerowego oraz zapobieganiu ich powstawania i obejmuje swym zakresem u¿ytkowników
internetu, których systemy (komputery) przyù¹czone s¹ do sieci TP

Cele dziaùalnoœci:
- pomoc spoùecznoœci internetowej TP we wprowadzaniu proaktywnych œrodków redukuj¹cych
ryzyko wyst¹pienia incydentów zwi¹zanych z zagro¿eniem i/lub naruszeniem bezpieczeñstwa
sieciowego, w szczególnoœci: alarmowanie i informowanie u¿ytkowników o cyberzagro¿eniach
- pomoc spoùecznoœci internetowej TP w reagowaniu na przypadki, które siê zdarzyùy (lub maj¹
miejsce), w szczególnoœci: zapewnienie jednego zaufanego punktu kontaktowego dla
u¿ytkowników sieci i koordynacja obsùugi incydentów
Wiêcej informacji na www.tp.pl/cert
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Fundacja Dzieci Niczyje -Istnieje od 1991 roku, jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ o charakterze nonprofit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich
rodzinom i opiekunom. Placówki prowadzone przez Fundacjê udzielaj¹ pomoc psychologiczn¹,
medyczn¹ i prawn¹ ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. FDN dziaùa na rzecz poprawy sytuacji
dzieci uczestnicz¹cych w procedurach prawnych w charakterze œwiadków. Prowadzi programy
profilaktyki krzywdzenia dzieci przez dorosùych oraz rówieœników, organizuje specjalistyczne
szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla ró¿nych grup profesjonalnych oraz
zespoùów interdyscyplinarnych. Prowadzi badania i analizy poszerzaj¹ce wiedzê o problemie oraz
stanowi¹ce podstawê projektowanych dziaùañ. www.fdn.pl
Interactive Advertising Bureau Polska (IAB) – Zwi¹zek Pracodawców Bran¿y Internetowej, wœród
czùonków stowarzyszenia znajduj¹ siê portale i wortale internetowe, sieci reklamowe, agencje
interaktywne. Jednym z wa¿niejszych zadañ stowarzyszenia jest szeroko pojêta edukacja rynku w
zakresie metod wykorzystania Internetu. www.iabpolska.pl
Digital One (Grupa Euro RSCG ) – Strategiczna agencja interaktywna specjalizuj¹ca siê w Digital
Experience, koncentruj¹ca siê na tworzeniu strategii budowania wizerunku marki w obszarze nowych
mediów, przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii i narzêdzi e-marketingwych. W swoim
portfolio agencja posiada wiele serwisów dla dzieci i mùodzie¿y w tym: Klub Mamby (Storck), B¹dê
MAX (Pepsi-Cola General Bottlers Polska), Pomarañczowa odyseja (dla marki Mirinda), Wirtualny
Stadion (TP), strony produktów Action Man, HitClips, Pokemon i Poo-Chi (Hasbro). www.digitalone.pl
Dy¿urnet.pl - punkt kontaktowy (Hotline) przyjmuj¹cy zgùoszenia dotycz¹ce nielegalnych treœci w
Internecie. Do jego zadañ nale¿y m.in. analiza treœci wskazanych przez u¿ytkowników, przesùanie
informacji do policji, prokuratury, administratorów serwisów internetowych czy te¿ zagranicznych
punktów kontaktowych zrzeszonych w INHOPE. Dy¿urnet.pl zostaù utworzony przez Naukow¹ i
Akademick¹ Sieã Komputerow¹ w porozumieniu z Komisj¹ Europejsk¹ w ramach akcji Safer Internet
Action Plan. www.dyzurnet.pl
Bebo.com – jedna z najwiêkszych spoùecznych sieci medialnych na œwiecie, daj¹ca m.in. mo¿liwoœã
przegl¹dania, tworzenia, wyszukiwania i dzielenia siê treœciami generowanymi przez
profesjonalistów oraz samych u¿ytkowników. Zrzesza 11,4 mln unikalnych u¿ytkowników w Wielkiej
Brytanii, a ù¹cznie ponad 40 milionów zarejestrowanych u¿ytkowników na caùym œwiecie.
www.bebo.com

