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DYŻURNET.PL OSTRZEGA PRZED MANIPULACJAMI
WOBEC DZIECI W INTERNECIE
Współczesne dzieci i młodzież nie znają świata bez internetu. Jest to dla nich narzędzie
takie samo, jakim dla starszych pokoleń były telefony stacjonarne, książki i trzepak, na
którym spotykało się koleżanki i kolegów. Jednak to narzędzie poza wieloma plusami, ma
również swoje negatywne strony. W 2019 roku do zespołu Dyżurnet.pl wpłynęło ponad
12,5 tys. zgłoszeń naruszeń w internecie, a 2295 dotyczyło treści pornograﬁcznych z
udziałem dzieci.
Analizą niebezpiecznych dla użytkowników zjawisk w sieci, diagnozowaniem ich, a przede wszystkim
reagowaniem na nie od blisko 15 lat zajmuje się zespół Dyżurnet.pl działający w strukturach
Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Dziś ukazuje się Raport zespołu Dyżurnet.pl za 2019 rok.
„W tym roku będziemy obchodzić #15 lat Dyżurnet.pl. Założenie Zespołu w NASK było konieczne, aby
przeciwdziałać produkcji i dystrybucji materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie
dzieci. Przez ten czas zmieniły się nie tylko potrzeby użytkowników, ale również internet daje zupełnie
inne możliwości.” – napisał Krzysztof Silicki Dyrektor NASK ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji we
wstępie do najnowszego rocznego Raportu Dyżurnet.pl za rok 2019.
2019 rok: nielegalne treści tworzone przez dzieci
To, co stało się szczególnym wyzwaniem w ocenie ekspertów NASK, dbających o bezpieczeństwo w
sieci w minionym roku, to treści, często o charakterze seksualnym, których autorami są same dzieci
(ang. self-generated content). Z raportu Dyżurnet.pl wynika, że nawet 9 proc. nielegalnych treści
przedstawiających nieletnich, wytworzyły same dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia.

Powodów, dla których dzieci wrzucają do sieci swoje zdjęcia lub ﬁlmiki
jest wiele, jednak przede wszystkim należy pamiętać o tym, że większość
dzieci podlega manipulacji ze strony dorosłych, czasami rówieśników. Nie
oskarżajmy najmłodszych, że robią takie rzeczy, że upubliczniają swoje
intymne zdjęcia, ale raczej zastanówmy się, jak ich chronić przed
manipulacją, przemocą psychiczną, zagubieniem, które są podstawową
przyczyną tworzenia self-generated content
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Reagowanie na takie treści staje się jednym z głównych wyzwań dla Dyżurnet.pl, który od początku
swojego istnienia współtworzy Polskie Centrum Programu Safer Internet, ale też działa w
stowarzyszeniu INHOPE, zrzeszającym zespoły z całego świata reagujące na zgłoszenia o nielegalnych
treściach przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci.
W 2019 roku do Dyżurnet.pl wpłynęły zgłoszenia 12 517 incydentów wszystkich kategorii, które
zostały przeanalizowane przez zespół Dyżurnet.pl. Wśród tych zgłoszeń 2 295 dotyczyło treści
pornograﬁcznych z udziałem dzieci (CSAM z ang. child sexual abuse materials), co oznacza, że w
przypadku 12 626 plików foto/video potwierdzono CSAM. Więcej niż połowa 6 794 były to treści
unikalne, rozpoznane po raz pierwszy przez Dyżurnet.pl.
Prezentowane dane, dotyczące zagrożeń, jak i opis zjawisk, występujących w internecie, mogą być
cenną wskazówką w tworzeniu narzędzi i rozwiązań, dzięki którym sieć będzie dla dzieci
bezpieczniejszym miejscem.
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