Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w Internecie
Łukasz Wojtasik
Fundacja Dzieci Niczyje
Koordynator kampanii „Dziecko w Sieci”

Raport z badań Gemius/FDN
We wrześniu 2006 roku agencja Gemius oraz Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadziły
badania dotyczące doświadczeń dzieci związanych z niebezpiecznymi treściami w Sieci.

Celem badania było określenie skali kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami oraz
ustalenie w jaki sposób młodzi internauci trafiają w Internecie na takie treści.

Respondenci pytani byli o kontakt z:

•

materiałami erotycznymi i pornograficznymi

•

materiałami prezentującymi brutalne sceny przemocy

•

materiałami związanymi z nietolerancją (rasizm, ksenofobia) i nawołującymi do
przemocy

Respondenci pytani byli równieŜ o to, w jakim stopniu rodzice poświęcają czas na
kontrolę ich aktywności w Sieci.

Badanie przeprowadzone zostało we wrześniu 2006 roku w Internecie na serwerach
skupionych w ramach sieci reklamowej GRP Net. Respondenci do dzieci w wieku 12-17 lat
(N=2559). Pytania dotyczyły doświadczeń respondentów z ostatniego roku.

Wyniki badań:
Dzieci bardzo często trafiają w Internecie na niebezpieczne treści. Najczęściej są to
materiały o charakterze erotycznym lub pornograficznym. Kontakt z tego typu
treściami deklaruje 71% respondentów badań. DuŜa jest grupa dzieci, które deklarują
częsty (powyŜej 5 razy w ostatnim roku) kontakt z takimi materiałami. Mimo, Ŝe
porównywalny jest odsetek dziewcząt i chłopców, którzy doświadczyli kontaktu z erotyką
i pornografią w Sieci, to zdecydowanie więcej chłopców trafia na takie materiały często
(50% chłopców/28% dziewcząt).
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Dzieci najczęściej trafiają na niebezpieczne treści mimowolnie. W przypadku erotyki
i pornografii przypadkowy kontakt z treściami deklaruje 74% dziewcząt i 46% chłopców.

Kontakt z materiałami przedstawiającymi brutalne sceny przemocy deklaruje
ponad połowa respondentów (52%). Co piąte dziecko zgłasza, ze trafia na tego typu
materiały często. W większości przypadków (61%) jest kontakt mimowolny. W przypadku
tego typu materiałów nie ma wyraźnych róŜnic w doświadczeniach dziewcząt i chłopców.

Kontakty z niebezpiecznymi treściami (N=2559)
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Na pytanie: „Czy w ciągu ostatniego roku, chodząc po stronach WWW lub korzystając
z poczty e-mail zdarzyło Ci się zetknąć materiałami nawołującymi do przemocy lub
nietolerancji wobec ludzi innej rasy, narodowości lub wyznania (np. ostre, wulgarne
wypowiedzi)?” twierdząco odpowiedziało 29% badanych.

Najczęściej były to kontakty

sporadyczne (1-2 razy) – 16%. W zdecydowanej większości przypadków (74%) kontakt
z treściami tego typu był przypadkowy.
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Co czwarte dziecko zgłasza, Ŝe rodzice nigdy nie interesują się tym co robi w Internecie!!
Jedynie 9% respondentów deklaruje stałą opiekę rodziców podczas korzystania z Sieci.
Czy rodzice interesują się tym co robisz w Internecie? (N=2559)
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