
Wśród uliczek wąskich niebezpieczne związki,   

czyli o pedofilii w Internecie  

 

 Internet to magiczne miejsce... Znajdziemy tam wszystko. Bez konieczności 

wychodzenia z domu możemy np. zrobić zakupy, zarezerwować bilet do kina,                    

a także poszerzać swoją wiedzę i poznawać nowych ludzi.  I tu właśnie pojawia się 

problem...  Jakich ludzi możemy poznać? Czy zawsze osoba z którą piszemy, jest 

naprawdę tą, za którą się podaje? Szczególnie niebezpieczne jest to dla najmłodszych 

użytkowników Internetu. Osoba dorosła  świadomie potrafi określić  zalety i zagrożenia 

związane z korzystaniem z Internetu. Czy dziecko to potrafi? Czy jest podatne na jego 

niekorzystne aspekty?Jak ustrzec Nasze dzieci przed  znajomością z kimś, kto wcale nie 

ma dobrych zamiarów?  

 Do zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu przez  najmłodszych zaliczymy 

nie tylko ograniczenie bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, czy pogorszenie wyników 

w nauce jako konsekwencję zbyt długiego przesiadywania w sieci. Internet wiąże się 

niestety z uzależnieniem od gier komputerowych, sieci, agresją internetową czy pedofilią.  

 Pedofilia w Internecie w szerokim ujęciu określana jest jako „grooming”. Jest to 

aktywność, podejmowana po to, aby nawiązać kontakt emocjonalny z określonym 

dzieckiem, zdobyć jego zaufanie, a następnie wykorzystać je seksualnie. Wykorzystanie to 

może przybrać różne formy : nakłonienie do przesłania niecenzuralnych zdjęć, zachęcanie 

do prostytucji,  zmuszanie do udziału w pornografii dziecięcej czy zgwałcenia.  

 Pedofile szukają miejsc, w których mogą spotkać dzieci. Dlatego chętnie korzystają 

z komunikatorów np. popularnego Facebooka oraz różnego rodzaju chatów. Często, aby 

zdobyć zaufanie swoich młodych rozmówców, sami podszywają się pod dzieci. Na swoje 

ofiary wybierają najchętniej te dzieci, które mają problemy. Wiedzę o nich czerpią np. z 

blogów, czyli internetowych pamiętników. 

 U przestępców, którzy dopuszczają się groomingu najczęściej wyróżnić można kilka 

etapów działań. W pierwszej kolejności pedofil poświęca czas na poznawania ofiary, 

zdobywanie jej zaufania, zapewnianie  o m.in. przyjaźni. W drugiej kolejności próbuje 

przywiązać do siebie emocjonalnie dziecko – deklaruje zrozumienie wszystkich 

problemów, zachęca do coraz większej otwartości i coraz bardziej osobistych tematów. 

Dopiero, gdy dziecko zaufa pedofilowi, przechodzi on na tematy seksu. Prosi o wysłanie 

zdjęć, włączenie kamerki internetowej lub proponuje spotkanie w świecie rzeczywistym. 

Wszystko dzieję się stopniowo i jest to proces długotrwały. Dzieci z natury są bardziej 

ufne, dlatego pedofile działają w sposób perfidny i przemyślany.  



Co robić? Przede wszystkim należy odpowiednio wcześnie rozmawiać z dziećmi                       

o zagrożeniach związanych z Internetem, interesować się ich problemami oraz tym jak 

dużo czasu spędzają przed komputerem i w jakim celu. Dziecko powinno mieć 

zapewnione zainteresowanie ze strony dorosłych w domu, aby nie musiało szukać go u 

obcych ludzi.  

 Dzieci korzystają z Internetu na ogół bez większego lub nawet żadnego nadzoru 

osoby dorosłej. Dzieje się tak w domu, szkole i kafejkach internetowych.  

Obowiązkiem rodzica jest uczulenie dziecka na to, by było ostrożne przy zawieraniu 

nowych znajomości w Internecie, ponieważ człowiek, który podaje się za trzynastolatka, 

wcale nie musi nim być. Ponadto konieczne jest zakazanie dziecku podawania danych 

osobowych rodziny: adresu, nazwiska, telefonu itp. oraz ujawniania informacji na temat 

życia rodzinnego. Ważne jest, aby powiedzieć dziecku, że bez zgody rodziców nie może 

się ono umawiać w realnym świecie na spotkania z osobami poznanymi w sieci. Warto 

zakupić specjalny program ochronny – tak zwany program do ochrony rodzicielskiej. 

Program taki filtruje szkodliwe treści, znajdujące się w Internecie (na przykład strony 

internetowe dotyczące pornografii), zapisuje wszystkie adresy stron internetowych, z 

których korzystało dziecko, blokuje strony z chatami.  

 Należy pamiętać o tym, że zabezpieczanie komputera programami ochronnymi, 

brak Internetu w domu lub zakaz korzystania z niego nie dają pewności, że dziecko będzie 

całkowicie bezpieczne. Młody człowiek będzie szukał innych sposobów dojścia do 

komputera, a takich ma naprawdę bardzo dużo.... Najważniejsza jest więc szczera 

rozmowa i dokładne wytłumaczenie, dlaczego i przed czym chcemy go ochronić.  
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