Czym tak naprawdę jest pornografia dziecięca?
Filmy lub zdjęcia pornograficzne z udziałem dzieci to coś całkiem innego niż pornografia osób
dorosłych. Odruchowo używane, stosunkowo łagodne, określenie może stworzyć mylny obraz
materiałów, których wytwarzanie i rozpowszechnianie jest poważnym przestępstwem, i które
zawsze okupione są krzywdą dziecka.
CSAM (Child Sexual Abuse Materials – ang. materiały przedstawiające seksualne
wykorzystywanie dziecka) to angielski zwrot, używany w Europie, przede wszystkim przez policję
i inne instytucje, które zajmują się problematyką wykorzystyw ania dzieci. Choć nieporęczny
i trudny do stosowania na co dzień, skrót CSAM uświadamia o czym mowa, gdy słyszym y
określenie “pornografia dziecięca”. To, co nazywamy “pornografią dziecięcą”, to tak
naprawdę zapis aktu przemocy. Osoby produkujące materiały CSAM nie są tylko wytwórcami
nielegalnych treści. Dokonują też gwałtów, które następnie utrwalają na filmie lub fotografii.
Za każdym materiałem pornograficznym z udziałem dziecka zawsze stoi wykorzystanie
seksualne.
Tymczasem termin “pornografia” odnosi się do branży rozrywkowej. Filmy i obrazy
pornograficzne (w większości przypadków) dobrowolnie współtworzą osoby dorosłe świadome konsekwencji. W przypadku CSAM, dziecko przedstawione jest w seksualnym
kontekście wbrew swojej woli i doznaje realnej krzywdy. Z tego też względu materiały
pornograficzne z udziałem dorosłych są legalne, chociaż ich dystrybucja obłożona jest
obostrzeniami, natomiast podobne treści z udziałem dzieci są nielegalne, a za ich dystrybucję
grozi więzienie.
Termin „pornografia dziecięca” przyjął się w języku. Używając go, w zasadzie wszyscy
wiemy o co chodzi. Jednak warto pamiętać co się pod nim kryje, aby nie powstało wrażenie
że to “tylko film”.
W każdym przypadku, kiedy natrafisz na CSAM w internecie, powinieneś zgłosić ten
fakt do Dyżurnet.pl. Zespół interwencyjny ds. nielegalnych treści w internecie zadba o to, aby
materiały te zostały usunięte. Przekaże też wszystkie informacje o nim do międzynarodowej
bazy danych, która pomaga identyfikować ofiary, sprawców i miejsca popełnienia
przestępstw przeciwko wolności seksualnej dzieci. Z bazy korzystają organy ścigania, których
zadaniem jest zwalczanie tego typu przestępczości.

Dyżurnet.pl to działający w instytucie badawczym NASK w ramach
NC Cyber punkt kontaktowy przyjmujący zgłoszenia internautów
o publikowanych w internecie materiałach prezentujących
seksualne wykorzystywanie dzieci. Zespół Dyżurnet.pl funkcjonuje od 2005 roku, w tym czasie
przeanalizował ponad 60 tysięcy zgłoszeń przesłanych przez użytkowników internetu, instytucji oraz
innych zespołów reagujących; ściśle współpracuje z policją oraz przedstawicielami branży internetowej,
jest członkiem stowarzyszenia INHOPE, które zrzesza ponad 50 zespołów interwencyjnych działających
na całym świecie.

