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Co się robi a czego się nie robi
dla bezpieczeństwa fizycznego,
psychicznego i społecznego
w internecie?
Wojciech Ronatowicz
(Poradnia Młodzieżowa, Uniwersytet Zielonogórski)

Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie

Pedofil bardzo szybko potrafi przeanalizować niezaspokojone
potrzeby emocjonalne dziecka. Coraz rzadziej pedofile potrzebują
fizycznego kontaktu z dzieckiem,
aby je uwieść, a poprzez blogi i serwisy społecznościowe
pedofile mogą być zaangażowani jednocześnie w wiele prób
preparowania ofiary
- pisze Wojciech Ronatowicz z Poradni Młodzieżowej Uniwersytetu
Zielonogórskiego, pedagog, edukator seksualny.
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Seksualne wykorzystywanie dzieci,
bez względu na formę, jest niezwykle
złożonym problemem społecznym
wymagającym współpracy policji,
pracowników socjalnych,
psychologów, pedagogów, kuratorów,
prawników, lekarzy oraz organizacji
pozarządowych.
Choć tego typu współpraca jest niezwykle ważna w
przypadkach wykorzystywania dzieci, to jednak
dopiero niedawno rozpoczęto systematyczne
szkolenia przygotowujące specjalistów (policjantów,
prokuratorów, psychologów itp.) do pomocy dzieciom
i rodzinie w przypadkach wykorzystywania
seksualnego małoletnich. Z punktu widzenia
pedagoga wykorzystanie seksualne dzieci „poważnie
zagraża fizycznemu i duchowemu rozwojowi dziecka,
jest szkodliwe dla jego zdrowia fizycznego, powodując
powstawanie urazów, może prowadzić do deprawacji
dziecka, do jego wykolejenia społecznego”1.
Według organizacji Save the Children w latach
2001-02 nastąpiła prawdziwa eksplozja, jeśli chodzi o
ilość stron internetowych (WWW)2, na których
znajdują się materiały z pornografią dziecięcą,
szczególnie w Rosji i innych krajach Europy
Wschodniej. Jednocześnie należy pamiętać, że to, iż
dana strona została utworzona np. w Rosji, nie
oznacza, że jej właścicielami są Rosjanie.
Obserwacje polskich organizacji pozarządowych Fundacji „Dzieci Niczyje” i fundacji Kidprotect - zdają
się potwierdzać ten trend. Większość zgłoszonych do
fundacji zagranicznych materiałów z pornografią
dziecięcą należała do obywateli państw zachodnich, w
tym USA, ich domeny rejestrowane były w firmach
pochodzących z Unii Europejskiej, zaś prezentowane
wykorzystywane dzieci pochodziły z państw byłego
ZSRR, głównie z Rosji, Białorusi i Ukrainy.
Analiza publikacji zajmujących się tematem
wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie
pozwala wyszczególnić różnego rodzaju formy szeroko
rozumianej eksploatacji seksualnej najmłodszych
użytkowników internetu. Te zagrożenia możemy
dostrzec w następujących zjawiskach:

w prezentowanie w internecie skierowanych do
dorosłych odbiorców materiałów o charakterze
pornograficznym, do których wolny dostęp mają dzieci

w prezentowanie, wymiana i produkcja w internecie
materiałów o charakterze pornografii dziecięcej

w wykorzystywanie technologii internetowych przez
pedofilów w celu pozyskania kontaktu z
potencjalnymi ofiarami

w korzystanie przez pedofilów z technologii
internetowych w celu kontaktu i wymiany informacji
między sobą.
Według Calcetas-Santos możemy wyróżnić dwa
podstawowe zagrożenia dla dzieci związane z szeroko
rozumianym dostępem do pornografii w internecie.
Podział ten stworzony został na podstawie udziału
dziecka w materiałach o treści pornograficznej:

w dzieci mogą być przypadkowymi odbiorcami
materiałów o charakterze pornograficznym, tzw.
odbiorcy mimowolni;
w dzieci mogą być obiektem materiałów o charakterze
pornograficznym3.
W literaturze przedmiotu znaleźć można także
klasyfikację wykorzystywania seksualnego dzieci za
pośrednictwem sieci. Dzieli się ona na:

w propozycje seksualne, czyli proponowanie kontaktu
seksualnego lub rozmowa na tematy związane z
seksem prowadzona z dzieckiem online przez osobę
dorosłą;
w agresywne propozycje seksualne, czyli propozycje o
charakterze seksualnym online, którym towarzyszy
kontakt poza internetem, za pośrednictwem
regularnej poczty, telefonu, i które mają na celu
zaaranżowanie spotkania z dzieckiem;
w niechciana prezentacja materiałów
pornograficznych podczas używania zasobów
internetu czy też korzystania z poczty elektronicznej4.

Z innych badań
dowiadujemy
się, że 44%
dzieci w wieku
13-15 lat
otrzymywało
listy e-mailowe
o treści
erotycznej,
w tym listy
od pedofili

Na podstawie tej klasyfikacji przeprowadzono
badania, z których wynika, że:

w 20% dzieci otrzymywało w przeciągu ostatniego
roku propozycję o charakterze seksualnym;
w 3% dzieci otrzymywało agresywne propozycje o
treści seksualnej;
w 25% dzieci zaprezentowano materiały
pornograficzne wbrew ich woli5.
Należy także pamiętać, że wśród osób, które
dopuszczają się powyższych czynności, są nie tylko
osoby dorosłe, ale także dzieci i młodzież – rówieśnicy.

1

por. L. Lernell, Przestępczość seksualna, w: Seksuologia społeczna, Warszawa 1979, s.518
por. Save the Children. Position paper on child pornography and Internet - related sexual exploation of Children, 2003 s.16
Ł. Wojtasik, Pedofilia i pornografia dziecięca w internecie. w: Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Nr 2 Warszawa 2003, s.56
4
Ł. Wojtasik, Pedofilia i pornografia dziecięca w internecie. w: Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Nr 2 Warszawa 2003, s.62
5
Ibidem, s.63
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Aż 14% dzieci
przyznało się,
iż za
pośrednictwem
sieci spotkało się
z co najmniej
jedną nieznaną
osobą

Z innych badań dowiadujemy się, że 44% dzieci w
wieku 13-15 lat otrzymywało listy e-mailowe o treści
erotycznej, w tym listy od pedofili, propozycje
współżycia, oferty prostytutek, pracy w nocnych
klubach. Doświadczenia te częściej spotykały
dziewczęta (52%) niż chłopców (36%)6.
W badaniach Eurobarometru7 - w ramach, którego
przeprowadzono sondaż wśród młodzieży europejskiej
w wieku 9-14 lat - aż 44% młodych respondentów
natrafiło na strony pornograficzne, 25% otrzymało
wiadomości z zawartością pornograficzną, aż 14%
dzieci przyznało się, iż za pośrednictwem sieci
spotkało się z co najmniej jedną nieznaną osobą, tylko
15% opiekunów prawnych wiedziało o tej praktyce.
Patrząc z perspektywy profilaktyki wykorzystywania
seksualnego, 15% dzieci było potencjalnie
zagrożonych spotkaniem na swojej drodze pedofila
lub innej osoby mogącej wyrządzić krzywdę osobie
małoletniej lub jej rodzinie.
Naturalnie nasuwa się tu pytanie, gdzie byli rodzice
dzieci, które otrzymywały propozycje seksualne.
Dlaczego nie reagowali? Z badań przeprowadzonych
w Anglii wynika, że rodzice słabo nadzorują
korzystanie z internetu przez swoje dzieci. Zaledwie
35% rodziców w pełni wiedziało, z jakimi treściami
miało kontakt ich dziecko. 17% prawnych opiekunów
dziecka stwierdziło, że w połowie wie, z jakich
informacji korzysta ich dziecko, 6% - w jednej czwartej i
aż 43% rodziców przyznało się do tego, iż w jednej
czwartej nadzorują używanie internetu przez swoje
dziecko8. Rodzice nie zdają sobie sprawy, że informacje
podawane przez dzieci w świecie wirtualnym obcym
osobom są także niebezpieczeństwem dla domu
rodzinnego. Wysyłanie zdjęć domu, mieszkania, przy
jednoczesnym podawaniu adresu i telefonu, jest
wspaniałym sposobem zbierania informacji o ofierze
dla włamywaczy lub osób, które zajmują się
szantażem. Wystarczy zebrać zaledwie kilka informacji
o dziecku, dowiedzieć się, do jakiej szkoły chodzi, jaki
ma cykl zajęć pozalekcyjnych, by w sprawny sposób
poinformować opiekunów prawnych o porwaniu i
zażądać odpowiedniej opłaty.
Spośród stron poświęconych erotyce dziecięcej
możemy wyróżnić te, które nie mają bogatej w
fotografie pornograficzne strony internetowej, lecz
promują ideę „miłości między dorosłym i dzieckiem”.
Osoby prowadzące takie strony mówią o sobie:
„boylover” lub „girllover”. Z prawnego punktu
widzenia są to strony, które nie łamią kodeksu
karnego, gdyż nie rozpowszechniają materiałów
pornograficznych z udziałem dzieci. Na takich
stronach możemy znaleźć opis, kim jest boylover i jaka
jest różnica między nim a pedofilem, listę znaczących
6
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osób w historii ludzkości, którzy „kochali małych
chłopców”, np.: Aleksander Wielki, Sokrates, Michał
Anioł, Leonardo da Vinci, Baden–Powell itd.
Przestawiony został także „kod etyczny dorosłego
kochającego chłopców”. Oto przykład jednego z
punktów kodeksu: „Zażyłość z chłopcem nie powinna
się nigdy rozwijać do seksualnego związku bez
całkowitej zgody chłopca i zrozumienia dla
społecznego i legalnego znaczenia tego związku”.
Erotyka dziecięca i fotografia artystyczna to trudny
temat, który pojawia się w ramach dyskusji na temat
cenzury w internecie. Zjawisko to wszakże nie jest
niezgodne z prawem, jednak wiele takich prac nosi
znamiona pornografii dziecięcej. Taka luka w prawie
powoduje, że w wielu krajach publikacje erotyki
dziecięcej są legalne. Z perspektywy osób, które
potencjalnie mogą mieć pociąg seksualny do dzieci,
strony dla boyloverów mogą stać się czynnikiem
katalizującym chęć podjęcia kontaktów seksualnych z
dzieckiem oraz mogą stwarzać psychiczne poczucie
wspólnoty z innymi pedofilami.
Ogólny brak danych i badań na ten temat
powoduje, że trudno jest oszacować rozmiary
dziecięcej pornografii w kontekście seksualnego
wykorzystywania dzieci. Dzieje się tak, ponieważ w
niewielu badaniach dotyczących tej problematyki
pada pytanie o pornografię; bardzo rzadko policja czy
inne służby prowadzące dochodzenie w sprawie
seksualnego wykorzystywania dzieci przeprowadzają
dodatkowe badanie mające na celu określenie, czy w
danym przypadku wykorzystywania seksualnego
nieletniego doszło do rejestracji tego czynu. Oznacza
to, że nawet te kraje, w których istnieją specjalnie
powołane grupy zajmujące się ochroną dzieci, nie są
w stanie poradzić sobie z plagą dziecięcej pornografii.

Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci
Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci
nazywane jest pedofilią, samego zaś sprawcę
nazywamy pedofilem. Jednak w rzeczywistości nie jest
łatwo dokładnie określić zakres tych dwóch pojęć, a w
literaturze przedmiotu spotkamy wiele definicji.
Według Magdaleny Podgajnej-Kuśmierek pedofilia to
„skłonności do zaspokajania pragnień erotycznych z
udziałem dzieci”9. Natomiast Barbara PetrozolinSkowrońska w „Nowym Leksykonie PWN” podaje, że
jest to „podejmowanie zachowań seksualnych wobec
dzieci, najczęściej niedojrzałych fizycznie”10 . Zaś
Zbigniew Lew-Starowicz reprezentuje stanowisko, iż
pedofilia to „parafilia polegająca na osiągnięciu
satysfakcji seksualnej w kontaktach z dziećmi”11.

L. Kwil, Wzorce korzystania z internetu przez dzieci w wieku 13-15 lat, Raport z badań z 2002r. na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka
7
B. Danowski, A. Krupińska, Dziecko w sieci, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007 s.11
8
J. Carr, Combating Child Abuse On the Internet-an international response. Wilton Park 2003
9
M. Podgajna-Kuśmierek, Pedofilia, Kraków 2003, s.34
10
B. Petrozalin - Skowrońska, Nowy leksykon PWN, Warszawa 1998, s.1289
11
Z. Lew-Starowicz, Encyklopedia erotyki, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2001, s.458

w w w . n e t o c h r o n . p l

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 1986 r.
zdefiniowała przemoc seksualną wobec dzieci jako
„nadużywanie dziecka dla uzyskania przyjemności
seksualnej przez osoby dorosłe lub starsze”. Istnieją
bardziej szczegółowe definicje, i tak np. według
Krupmana (1994) „nadużycia seksualne są określane
jako wciągnięcie dziecka w sferę aktywności
seksualnej nieadekwatnej do jego etapu
rozwojowego, w sferę działań, których dziecko nie
rozumie i nie jest w stanie zaakceptować i które
naruszają jednocześnie normy prawne i społeczne”.
Najczęściej wyróżnia się dwie kategorie nadużyć
seksualnych:

w z dotykiem: stosunek (lub jego próba) – pochwowy,
oralny, analny, międzyudowy, dotykanie i
stymulowanie genitaliów;
w bez dotyku: stymulacja werbalna – rozmowy o
tematyce seksualnej mające podniecić lub zaszokować
dziecko, rozmowy telefoniczne na temat seksu,
ekshibicjonizm, podglądanie dziecka, świadome
czynienie z dzieci świadków aktów płciowych,
zmuszanie dzieci do pozowania do zdjęć i filmów o
treści pornograficznej.
Sprawcy nadużyć seksualnych nazywani są
gwałcicielami lub nagabywaczami12 – wśród nich są
zarówno osoby dotknięte pedofilią, jak i osoby, u
których podejmowanie kontaktów seksualnych z
dziećmi ma charakter zastępczy, sytuacyjny,
niewynikający z ich preferencji. Seksuolodzy mówią
wtedy o „czynach pedofilnych u osób niepedofilnych”.
Alicja Pacewicz wyróżniła trzy grupy wiekowe
sprawców:

w wiek młodzieńczy – czyn wynikający z niezdolności
do bardziej dojrzałych stosunków seksualnych;
w wiek średni – czyn jest wówczas objawem regresji,

Kobiety stanowią niewielką liczbę osób dokonujących
tego typu czynów: najwyżej 4%, kiedy ofiarami są
dziewczynki (Russell 1983), i 20%, gdy ofiarami są
chłopcy (Finkelhor 1984). Seksualne wykorzystywanie
dzieci jest więc zjawiskiem wiążącym się w sposób
zasadniczy z męskim seksualizmem14.
Wbrew powszechnie panującym w społeczeństwie
stereotypom sprawcami większości nadużyć
seksualnych nie są ludzie obcy, lecz najczęściej
członkowie rodziny, sąsiedzi, przyjaciele rodziny,
nauczyciele, znajomi.
Z badań Bakera i Duncana (1985)15 wynika, że 49%
ofiar znało sprawców wykorzystywania seksualnego.
Dziewczęta były częściej wykorzystywane seksualnie
przez rodziców, dziadków lub rodzeństwo, podczas
gdy chłopcy byli bardziej narażeni na
wykorzystywanie seksualne ze strony osób im
znanych, ale spoza rodziny.
Gdy sprawcami nadużycia seksualnego jest ktoś z
najbliższej rodziny (przypadek kazirodztwa), wówczas
przestępstwa te są szczególnie trudne do ujawnienia.
Kiedy bowiem dziecko staje się obiektem zachowań
seksualnych ze strony najbliższych – czyli tych, których
kocha i od których jest emocjonalnie i życiowo zależne
– ciężko jest mu odważyć się na ujawnienie
komukolwiek tego, co je spotkało.
Z punktu widzenia rozpowszechniania pornografii
dziecięcej przez internet możemy stwierdzić, iż cechą
łączącą pedofilów w cyberprzestrzeni jest znajomość
nowoczesnych technologii. Świadczy o tym fakt, jak
skomplikowanych i wyszukanych środków używają
oni w celu komunikowania się i wymiany materiałów
pornograficznych.
W internecie na stronie brytyjskiej Metropolitan
Police wyszczególniono główne powody, dla których
pedofile produkują, używają i zbierają materiały z
pornografią dziecięcą:

Cechą łączącą
pedofilów
w cyberprzestrzeni
jest znajomość
nowoczesnych
technologii

w dla własnego seksualnego pobudzenia i
zaspokojenia

niejednokrotnie spowodowanej stresem;

w aby obniżyć zahamowania swych ofiar-dzieci
w wiek starczy – zazwyczaj działa tu poczucie
samotności, izolacji społecznej, częste zaburzenia
organiczne związane z wiekiem starczym, które
zmniejszają krytycyzm sprawcy, jego kontrolę impulsów
seksualnych i umiejętność odroczenia potrzeb13.
Witkins i Bentovim (1992) sugerują, że młodociani
sprawcy wykorzystywania seksualnego częściej
dokonują tego typu czynów wobec chłopców z
użyciem przemocy fizycznej niż wobec dziewcząt.
Większość badań wskazuje, iż osobą dorosłą, która ma
kontakt seksualny z dzieckiem, jest mężczyzna.

w jako szantaż, aby zabezpieczyć się, że dziecko nie
wyda tajemnicy czynności, do których jest zmuszane

w aby zachować „młodość” dziecka poprzez
zachowanie nagrania obrazu z jego wyglądem dziecka
w pożądanym wieku nawet wtedy, gdy dziecko będzie
już starsze lub osiągnie dojrzałość

w jako środek wymiany z innymi pedofilami w celu
zwiększenia ich kolekcji z pornografią dziecięcą lub by
uzyskać dostęp do innych dzieci.

12

J. Brągiel, Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Opole 1996
A. Pacewicz, O nadużyciach seksualnych wobec dzieci, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 1994, s.10
por. W. Czernikiewicz, B. Pawlak-Jordan, Wykorzystywanie seksualne dzieci, Warszawa, 1998, s.7
15
Ibidem, s.17
13
14
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Dzięki
internetowi
pedofile
mogą być
zaangażowani
w tym samym
czasie w wiele
prób
preparowania
ofiary

Metody uwodzenia dzieci
W literaturze przedmiotu dość często zamiast wyrazu
„uwodzenie” używa się słowa „preparowanie” lub
„urobienie” dziecka/ofiary. Tradycyjne metody
uwodzenia dzieci powoli odchodzą do lamusa. Coraz
rzadziej pedofile potrzebują fizycznego kontaktu ze
swoją ofiarą, aby ją uwieść. Dzięki internetowi mogą
zrezygnować z tradycyjnych miejsc spotykania się
dzieci, gdzie do tej pory wyszukiwali swoje ofiary
(parki, place zabaw, tereny przy szkołach, dworce
kolejowe i autobusowe itp.). Często dobrym miejscem
do uwodzenia dzieci były organizacje lub instytucje,
gdzie przebywały dzieci i młodzież. Znane są
powszechnie sprawy molestowania seksualnego w
chórze, harcerstwie, szkole przez pedagogów czy w
kościele przez księży. Tylko tam, gdzie dochodzi do
styczności dorosłych z młodymi ludźmi, istnieje
możliwość wystąpienia takiej sytuacji. Praca z dziećmi
zapewnia pedofilom anonimowość i zarazem
powoduje zmniejszenie nieufności wobec sprawcy,
który właśnie dzięki temu, że jest autorytetem dla
dziecka, łatwo może się z nim zaprzyjaźnić, a
następnie wykorzystać. Jednakże ta forma uwodzenia
niosła ze sobą spore ryzyko. Przy bliskich kontaktach
fizycznych zawsze mógł znaleźć się ktoś, kto widząc, że
np. opiekun obdarza dziecko „szczególną troską i
czułością”, mógł nabrać podejrzeń.
Pedofile są niezwykle sprawni w manipulowaniu
młodym człowiekiem. Zwykle rozpoczyna się uwodzenie
dziecka od nawiązania kontaktu o pozaseksualnym
charakterze, którego celem jest zwabienie ofiary i
nawiązanie z nią relacji o charakterze seksualnym16. Za
pomocą aktywnych zabiegów mających na celu
uśpienie czujności, wykorzystując jednocześnie
przewagę, jaką daje im status osoby dorosłej, pedofile
osłabiają dziecięce zahamowania przed kontaktem
seksualnym, powoli i stopniowo – zarówno
tradycyjnymi metodami, jak i w cyberprzestrzeni –
gromadząc informacje na temat dziecka i w ten sposób
zdobywając jego zaufanie. Dlatego tak trudno jest
wykryć proceder uwodzenia dziecka przez pedofila.
Preparowanie ofiar polega także na wprowadzaniu w
błąd – jest to swoista dezinformacja: dzieckiem kieruje
się tak, by nie umiało właściwie zinterpretować
sygnałów o ryzyku i niebezpieczeństwie. Pedofile
umiejętnie zdobywają zaufanie dziecka, zanim wejdą z
nim w intymniejsze relacje. Dzięki procesowi tworzenia
bliskiej więzi ofiara łatwiej godzi się na późniejsze
propozycje seksualne. Dochodzi do oswojenia dziecka z
materiałami o charakterze pornograficznym, przy czym
aby osłabić jego opory i uwieść je, sprawca nie tylko
poświęca mu uwagę i oferuje mu przyjaźń, ale także

sprawia mu przyjemność poprzez dawanie prezentów i
zapraszanie do udziału we wspólnych zajęciach i
wyprawach, jednym słowem aktywności tak potrzebnej
w prawidłowym rozwoju. Pedofil bardzo szybko potrafi
przeanalizować niezaspokojone potrzeby emocjonalne
dziecka. Bazuje na nich, uzależniając w pewien sposób
ofiarę od siebie. To zaledwie preludium do
zaangażowania dziecka w dojrzalsze czynności o
charakterze erotycznym. Dochodzi do fotografowania
dziecka w uwodzicielskich pozach, do stopniowego
przyzwyczajania go do nagości. Pedofil pobudza
ciekawość dziecka, jednocześnie utwierdzając je w
przekonaniu, że nie ma nic złego w kontaktach
seksualnych między dzieckiem a dorosłym.
Dzięki internetowi pedofile mogą być
zaangażowani w tym samym czasie w wiele prób
preparowania ofiary. Do tej pory nie było to możliwe z
prostych przyczyn czasowych. Ponadto potencjalny
sprawca zyskuje jeszcze jeden ważny atut – staje się
praktycznie anonimowy dla przeciętnego użytkownika
internetu. W zależności od sytuacji może być dzieckiem
lub dorosłym, mężczyzną lub kobietą – wszystko zależy
tak naprawdę od jego wyobraźni i metod
uwodzicielskich. Anonimowość, którą daje internet,
powoduje, że sprawcy mogą przypisać sobie dowolną
osobowość (płeć, wiek, kolor skóry, status, miejsce
zamieszkania itp.), co niewątpliwie sprzyja osobom,
które prowadzą sprzeczną z prawem działalność.
Wszystkie możliwe osiągnięcia cybertechniki stają się
wtedy instrumentem do przyciągania potencjalnych
ofiar i manipulowania nimi w celu doprowadzenia do
bezpośredniego kontaktu poza internetem. Według
Ilene Berson „złudzenie prywatności kontaktu ośmiela
dziecko do rozmowy i flirtowania z nieznajomymi,
którzy mogą skorzystać z okazji i zaprzyjaźnić się z
dzieckiem, by potem je oszukać przy pomocy
osobistego uroku i udawanej sympatii” 17.
Pedofile doskonale opanowali umiejętność
pozyskiwania informacji na temat swojej potencjalnej
ofiary. Internet jest świetnym bankiem danych o
upatrzonym dziecku, który potencjalnie skraca czas
potrzebny pedofilowi do uwiedzenia ofiary.
Proces preparowania dziecka często zaczyna się na
czacie. „Zdarza się, że nawet rodziców potencjalnej
ofiary udaje się zmylić i uspokoić. Stała obecność
nieznajomego w kontaktach dziecka sprawia, że
zostaje on uznany niemal za członka rodziny” 18.
Nadmienić także należy, że – paradoksalnie – ryzyko
kontaktu z pedofilem w internecie zwiększają także
sami młodzi ludzie, poszukując w zasobach internetu
materiałów pornograficznych czy też wdając się w
rozmowy o charakterze seksualnym z nieznaną osobą
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na czatach, forach i w grupach dyskusyjnych. Także
spam może być metodą pozyskania kontaktu pedofila
z potencjalną ofiarą. Wymienione powyżej elementy
mogą stać się przyczyną bezpośredniego
wykorzystania seksualnego przez cyberprzestępcę.
W Polsce pedofile korzystają najczęściej w internecie z
serwisów randkowych i ogłoszeniowych, czatów,
komunikatorów (Gadu-Gadu, Tlen), odwiedzają blogi
– czyli pewien rodzaj pamiętnika internetowego
prowadzonego także przez dzieci – które w przeciągu
kilku lat stały się bardzo popularne w tej grupie
odbiorców usług elektronicznych. Niektóre z dużych
portali internetowych w Polsce bezpłatnie
udostępniają dzieciom elektroniczne konto pocztowe
wraz z własnym blogiem. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że ten rodzaj oferty stanie się
jeszcze bardziej popularny wśród dzieci i młodzieży w
Polsce. Prowadzony przez dziecko blog niesie ze sobą
ryzyko łatwiejszego sposobu dotarcia do
potencjalnej ofiary przez pedofila. Wystarczy dobrze
przeanalizować teksty dziecięcych blogów, by móc się
zorientować, jakie problemy ma młody właściciel
internetowego pamiętnika. Udawane zrozumienie
trudnej sytuacji młodego człowieka przez pedofila
może osłabić czujność dziecka i sprawić, iż dojdzie do
wykorzystania seksualnego.
Podobnie pierwszym sposobem kontaktu mogą
być portale społecznościowe typu Nasza-klasa.pl.
Należy zwrócić uwagę, czy jakieś zdjęcia naszych
„pociech” się tam znajdują. Przykazać dzieciom, by nie
podawały swojego adresu e-mailowego, numeru
Gadu-Gadu, a tym bardziej telefonu.
Poszukiwanie pornografii w internecie przez dzieci i
młodzież cytowane przeze mnie powyżej jest zaledwie
jednym z wielu czynników ułatwiających kontakt z
pedofilem. W literaturze tematu znaleźć można wiele
innych czynników, które mogą sprzyjać produkcji i
kolportażu pornografii dziecięcej. Według Zbigniewa
Izdebskiego do takich czynników możemy zaliczać:

w nierówność społeczno-ekonomiczną,
w ubóstwo,
w dysfunkcję rodziny,
w niski poziom edukacji, w tym brak edukacji
zdrowotnej i edukacji seksualnej,

w upowszechnienie konsumpcyjnego stylu życia,
w dyskryminację płci,
w nieodpowiednie zachowania seksualne mężczyzn,

w konflikty zbrojne,
w handel dziećmi19.
Wymienione czynniki według autora ułatwiają
działania tym, którzy zajmują się stręczeniem dzieci
do nierządu.
Z tej perspektywy pornografia może być związana z
prostytucją. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że
osoby prostytuujące się biorą udział w produkcji
materiałów pornograficznych. Dlatego należy także
przeanalizować powody dziecięcej i młodzieżowej
prostytucji. Zbigniew Izdebski wskazuje20, że przyczyną
prostytucji nieletnich jest postępujące ubóstwo,
bezrobocie, konsumpcyjny styl życia oraz uzależnienia
od narkotyków. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i
Młodzieży „Program STACJA”, jedna z warszawskich
organizacji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży
zagrożonych prostytucją lub prostytuujących się,
dodatkowo wskazuje na następujące czynniki, które
mogą skłaniać młodych ludzi do prostytucji21:

w przemoc w rodzinie, w tym wykorzystywanie
seksualne dzieci przez osoby im bliskie
w problemy szkolne połączone z brakiem wsparcia w
rodzinie
w Brak zainteresowania dzieckiem lub
nadopiekuńczość, nadmierne wymagania
w nieumiejętność przystosowania się do norm i reguł
w instytucjach opiekuńczych, w których przebywają
młode osoby

w chęć zarobku

Prowadzony
przez dziecko
blog niesie
ze sobą ryzyko
łatwiejszego
sposobu dotarcia
do potencjalnej
ofiary przez
pedofila

Wnioski i podsumowanie
Internet ma swoje dobre, jak i złe strony. W świecie
wirtualnym możemy spotkać się z takimi samymi
zagrożeniami jak w świecie rzeczywistym. Charakter
sieci globalnej budują osoby z niej korzystające. Wśród
tych osób znajdują się także pedofile, którzy dzięki
większej niż w życiu publicznym anonimowości
internetu znaleźli łatwiejszy i bezpieczniejszy (chodź
na całe szczęście nie bezpieczny) mechanizm
porozumiewania się i wymiany pornografii dziecięcej.
Komercjalizacja stron WWW spowodowała, iż coraz
więcej pornografii dziecięcej jest udostępnianej w sieci
P2P. To także wskazuje, że osoby, które zarazem
szukają, jak i umieszczają pornografię dziecięcą w
internecie, są osobami znającymi się na
nowoczesnych technologiach komputerowych.
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Próby stawiania ograniczeń takim osobom powodują,
że stosują oni coraz bardziej wymyślne sposoby
komunikacji. Sieć P2P jest tego przykładem.
Początkowo zaprojektowana tylko do wymiany plików
MP3 – zawierających muzykę, szybko stała się
miejscem wymiany zdjęć, filmów, a w tym także
pornografii dziecięcej. W ten sposób pedofile ominęli
zarówno ograniczenia stron WWW: częsta likwidacja
adresów jak i konieczność wnoszenia opłat za
korzystanie z katalogów z pornografią dziecięcą. Fakt
ten bezpośrednio przekłada się na anonimowość
osób, korzystających z tego typu katalogów, ponieważ
każda transakcja – dzięki karcie płatniczej lub
kredytowej – niesie ze sobą utratę anonimowości
pedofila. W związku z tak szybkim rozwojem
technologii można wnioskować, że w niedalekiej
przyszłości walka z pornografią dziecięcą będzie
wymagała zaangażowania coraz większych środków,
jak i większej liczby osób oraz środowisk.
Dlatego, aby zabezpieczyć się przed następstwami,
jakie przyniesie rozwój nowoczesnych technologii,
powinniśmy spowodować, by ośrodki badawcze i
uniwersyteckie otrzymały odpowiednie środki
umożliwiające zajęcie się przeciwdziałaniem zjawisku
pornografii dziecięcej w internecie. Dotyczyć to
szczególnie powinno uczelni kształcących specjalistów
w zakresie pedagogiki, psychologii, prawa, informatyki.
Ośrodki uniwersyteckie powinny także ściślej
współpracować z instytucjami państwowymi, jak i
organizacjami pozarządowymi, przeciwdziałającymi
przestępstwom seksualnym wobec dzieci.
Rządy poszczególnych państw powinny
sfinansować badania dotyczące psychologicznych
konsekwencji molestowania seksualnego dzieci, które
zostały wykorzystane do produkcji materiałów
pornograficznych. Dodatkowo, odpowiednie komórki
państwowe powinny przeprowadzić kampanię
informacyjną, która by zwiększyła społeczną
świadomość w kwestii psychicznych konsekwencji
wykorzystywania seksualnego dzieci, a także
produkcji i dystrybucji dziecięcej pornografii.
Organy państwowe, takie jak policja, sądownictwo,
powinny mieć większe możliwości szkolenia
pracowników i funkcjonariuszy zajmujących się
problemem produkcji pornografii dziecięcej oraz
zapewni wysokospecjalistyczną pomoc terapeutyczną
dla ofiar wykorzystywania seksualnego, jak i
sprawców wykorzystywania seksualnego, by po
wyjściu z więzienia nie stanowili zagrożenia dla osób
małoletnich. Ponadto konieczna jest stała współpraca
międzynarodowa z innymi ośrodkami zajmującymi się
zwalczaniem pornografii dziecięcej.
Zarówno organy państwowe, ośrodki
uniwersyteckie, jak i organizacje pozarządowe
powinny zadbać o ciągłe propagowanie wiedzy na

temat wykorzystywania seksualnego dzieci w
internecie i tworzenie wyspecjalizowanych grup do
spraw ochrony dzieci. Potrzebne są także specjalne
programy szkoleń dla nauczycieli, pedagogów i
wszystkich osób pracujących bezpośrednio z dziećmi
na temat zagrożeń płynących z internetu (nie tylko
pornografii dziecięcej).
Niepokojącym zjawiskiem rejestrowanym w
internecie jest wzrost ilości filmów i rysunków
używanych do pornografii dziecięcej w postaci
komiksów japońskich – manga. Wprawdzie nie są to
postaci realne, ale jednak mogą spowodować, iż
dzieci, które często upodabniają się do bohatera, będą
powielały zachowania, które zaobserwowały
(kontakty seksualne). Wizerunek bohaterów
zniekształca obraz dziecięcej seksualności oraz ukazuje
dziecięce kontakty seksualne z rówieśnikami, jak i
dorosłymi jako coś normalnego. Ponadto sprawca
wykorzystywania seksualnego może używać
materiałów pornograficznych w formie mangi do
„rozmiękczenia” swojej ofiary i przygotowania jej do
aktywności seksualnej z osobą dorosłą. Dlatego
kanały telewizji niepublicznej (POLSAT, TVN itp.)
powinny szczegółowo dobierać tytuły filmów z cyklu
„Mangi-hantai”, aby treści w nich zawarte nie były
podszyte treściami erotycznymi.
W polskich szkołach od 1993 r. realizowany jest
przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie”. W jego
programie znajduje się także zapis o przeciwdziałaniu
przemocy seksualnej wobec dzieci. Dlatego uczniowie
polskich szkół powinni być uwrażliwieni na możliwość
wykorzystania seksualnego oraz na kontakt z
pornografią, zarówno z osobami dorosłymi, jak i z
wykorzystaniem dzieci. Niestety przedmiot ten często
nie jest realizowany w polskich szkołach. Ponadto
powinien on trafiać znacznie wcześniej do uczniów.
Sądzę, ze wprowadzenie „Wychowania do życia w
rodzinie” do szkół podstawowych pomogłoby
uchronić wiele młodych osób przed potencjalnym
wykorzystaniem seksualnym.
Ponadto w Polsce obowiązkowo wprowadzony
powinien być do przedmiotu „Informatyka” nowy
element edukacyjny, który informowałby uczniów o
zagrożeniach płynących z internetu (nie tylko temat
wirusów komputerowych), w tym także o możliwości
spotkania się w internecie z pornografia dorosłą, jak i
dziecięcą. Ten rodzaj wiedzy przekazany uczniom
wyposażyłby ich w umiejętności rozszyfrowania
sytuacji niebezpiecznych, w których może dojść do
wykorzystania seksualnego. Wiedza poparta
nabytymi umiejętnościami jest z pewnością bardziej
skuteczna niż najlepsze zabezpieczenia techniczne.
Także rodzice powinni brać udział w zajęciach (w
czasie tzw. wywiadówek) na temat niebezpieczeństw
czyhających w internecie. Tłumaczenie, iż „dziecko
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umie lepiej”, nie daje nam, dorosłym, rodzicom,
legitymacji, by nie dbać o to, co robi dziecko w
globalnej sieci.
Musimy zdać sobie sprawę, że internet to takie same
środowisko, jakie nas otacza powszechnie. Jeśli
przestrzegamy dziecko przed złodziejem,
gwałcicielem, agresywnymi zachowaniami na ulicy,
to musimy robić dokładnie to samo odnośnie
wirtualnej rzeczywistości. Dziecko musi zdawać sobie
sprawę, musi być nauczone, że podczas korzystania z
internetu jego zachowanie nie jest bezkarne – i jakich
konsekwencji może się spodziewać, jeśli poda miejsce
swojego zamieszkania, numer telefonu, adres emailowy.
Jednak pamiętać trzeba, że w pewnych
przypadkach technologię najlepiej zwalczać
technologią. Z perspektywy naszego kraju, jak i
świata słuszna wydaje się próba zachęcenia
instytucji bankowych i sieci telefonii komórkowej do
podjęcia kroków w celu takich regulacji prawnych,

które uniemożliwiłyby płacenie kartą kredytową,
płatniczą oraz SMS-em za usługi związane z
możliwością pozyskania materiałów z pornografią
dziecięcą w internecie. W tej kwestii ważna jest
wspólna współpraca instytucji państwowych,
organizacji pozarządowych, ośrodków
uniwersyteckich i mediów dla stworzenia lobbingu
w tej kwestii.
Brak całościowych, globalnych prób radzenia sobie
z problemem, jakim jest pornografia dziecięca w
internecie, doprowadzić może do jednostkowych,
lokalnych rozwiązań, które przez swoją wzajemną
niekompatybilność sparaliżują akcje podejmowane
przeciwko pedofilom oraz ludziom, którzy czerpią
korzyści z produkcji i rozpowszechniania pornografii
dziecięcej w internecie. Dlatego, by skutecznie
walczyć z pornografią dziecięcą w sieci, Polska musi
ściśle współpracować z instytucjami i organizacjami
międzynarodowymi.
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