TRANSKRYPCJA – Odcinek XVI

Nierówna walka czyli zwalczanie nielegalnych treści w Internecie
[00:00:06]
Prowadzący: Cześć. Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj ciągle
pozostajemy w temacie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Będziemy kontynuowali wątek
dotyczący instytucji czuwających nad odpowiednim rozwojem dzieci korzystających z sieci, jak
również dbających o przestrzeganie prawa i likwidację szkodliwych, i nielegalnych treści z udziałem
nieletnich. Moim dzisiejszym gościem jest Martyna Różycka, Kierownik zespołu Dyżurnet.pl. Jest
odpowiedzialna za budowanie relacji z przedstawicielami organów ścigania oraz sektora
edukacyjnego. Prowadzi działania popularyzacyjne o bezpieczeństwie najmłodszych w sieci, między
innymi warsztaty dla dzieci i młodzieży. Autorka książki „ Strony internetowe dla dzieci i młodzieży”.
Pani Martyno, dziękuję za dzisiejszą obecność z nami.
Martyna Różycka: Dzień dobry, a podziękuję chyba na samym końcu.
Prowadzący: Super. Na wstępie Martyna chciałbym, żebyś powiedziała kilka słów na temat Twojego
zespołu, na temat Dyżurnetu.
Martyna Różycka: Kilka słów, to ile mam czasu, bo to?
Prowadzący: Tym się na chwilę obecną nie przejmuj. Czym zajmuje się zespół Dyżurnet? Myślę, że
warto wspomnieć, od jakiego czasu działa? W ubiegłym roku była okrągła rocznica, prawda?
Martyna Różycka: Tak. Bo jest to zespół bardzo szczególny, dlatego moje takie zastanowienie, co ja
mam właściwie powiedzieć? Bo on jest szczególny w wielu, wielu poziomach. Przede wszystkim, no w
zeszłym roku obchodziliśmy 15-lecie. Wyrośliśmy z Certu, z zespołu CERT Polska i od tamtej pory
działamy trochę bliżej, trochę dalej, w zależności gdzie jesteśmy też w strukturze, i jak się kształtują
nasze tutaj różne działania. Natomiast od samego początku i przez cały czas reagujemy na treści
nielegalne i szkodliwe w internecie. Naj, taką najważniejszą grupą zgłoszeń są wszystkie te zgłoszenia,
które odnoszą się do materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie osób małoletnich.
Więc temat bardzo, bardzo ciężki. Jesteśmy jedynym takim zespołem w Polsce, który się zajmuje
właśnie reagowaniem. Więc jesteśmy takim łącznikiem pomiędzy użytkownikami, platformami,
Policją, firmami technologicznymi. Bo tego jest, to mnie bardzo cieszy, że i branża zauważa, że jest
ten problem i chce przeciwdziałać, i produkcji, i dystrybucji, i krążeniu tego typu materiałów w sieci.
Więc tutaj, no bardzo, bardzo szczególny zespół i to wszystko dzieje się w NASK od samego początku.
No i bardzo ważna dla nas taka edukacja na wielu, wielu poziomach. Tę trochę edukację dla dzieci i
młodzieży, trochę już odstawiliśmy wierząc w to, i widząc, że jest bardzo dużo innych zespołów
również w NASK, które bardzo dobrze to robią. A my od wejścia w życie Ustawy o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa, będąc wskazanym, że jesteśmy takim właśnie zespołem, wpisanym właśnie w
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system, w polski system cyberbezpieczeństwa, skierowaliśmy się i przychyliliśmy się w stronę CERT i
tych technologii, o których mówiłam.
Prowadzący: Przypuszczam, że rekrutacja do Dyżurnet.pl nie jest niczym prostym i nie podejrzewam,
żeby zbyt dużo osób chciało tak naprawdę podejmować tak ciężkie tematy w swojej pracy
zawodowej?
Martyna Różycka: Ja zawsze mówię wszystkim kandydatom, że rekrutacja jest długa, żmudna i są
ofiary po obu stronach. Tak trochę żartem i odczarowując. Czy dużo osób? W ostatnim, no to
pomyślcie, ile mieliście zgłoszeń na swoje rekrutacje, które prowadziliście. I ja w zeszłym roku, dwa
lata temu prowadząc rekrutacje, miałam 700 kandydatów. No to jest rzeczywiście bardzo, bardzo
dużo. Natomiast to nie jest zawsze tak, że osoby, które do nas aplikują wiedzą w ogóle, co to jest za
praca. Myślę, że opis jest taki dość ciekawy. Natomiast nie do końca chyba kandydaci czytają to, co
jest tam napisane. Nie do końca robią ten taki research i przeglądanie wszystkiego, i dopiero
właściwie podczas rozmowy telefonicznej, jakby rekrutacja jest złożona z kilku etapów. Ja odsiewam
sporo ludzi, po prostu na samej rozmowie, pierwszej rozmowie i mówię, na czym w ogóle polega ta
praca, żeby ktoś się w ogóle zastanowił i albo podtrzymał, albo zrezygnował, bo to oszczędza czas po
obu stronach.
Prowadzący: O szkodliwych treściach już rozmawialiśmy podczas odcinka, w którym gościłem Panią
Annę Rywczyńską z saferinternet.pl. Ale chciałbym jeszcze poruszyć podział na treści szkodliwe,
nieodpowiednie, nielegalne, tak. Czyli jakaś taka krótka charakterystyka, które z nich są objęte
procedurą reagowania właśnie przez te organy, o których wspominałaś?
Martyna Różycka: Właściwie nie dzielimy, to znowu trudne, ponieważ te treści, o których
wspomniałam, czyli materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie osób małoletnich w
skrócie my mówimy CSAM, czyli sięgamy po angielski skrót – child sexual abuse materials.
[00:05:02]
Martyna Różycka: Nie używamy terminu pornografia dziecięca. I to jest bardzo, bardzo dla nas
ważne. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie to w takim dyskursie naszym polskim również, że nie
będziemy używać treści pedofilskie, pornografia dziecięca, dlaczego? Dlatego, że pornografia jest
rozrywką, jest całą branżą, jest miejscem pracy dla wielu ludzi, ale jest to, my w to wierzymy, jakiś
świadomy wybór osób, które taką sobie wybrały po prostu ścieżkę zawodową, hobbystyczną,
cokolwiek. Ale też, co bardzo ważne, mogą z niej zrezygnować w każdym momencie. Natomiast przy
materiałach przedstawiających seksualne wykorzystywanie osób małoletnich jest bardzo ważne, aby
podkreślić, że dzieci uczestniczą w tym przestępstwie i to, co widzimy jest zapisem w ogóle
przestępstwa. Tam się wydarzyło coś, co nie jest inscenizacją tylko dzieje się naprawdę i jest to
przeżycie po prostu dla ofiary. Więc mówimy o tej takiej najważniejszej dla nas grupie zgłoszeń, która
gdzieś odnosi się do kodeksu karnego. Art. 202 mówi, może nie całkiem oczywiście, to nie jest taka
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całkiem regulacja, z której jesteśmy zadowoleni, bo ona nie wszystko tutaj nam reguluje, ale jednak
wskazuje pewne kierunki i jest to treść nielegalna. Inną treścią nielegalną są materiały czy treści
rasistowskie i ksenofobiczne nawołujące do nienawiści na tle, i tutaj, i znowu jest cały katalog:
wyznanie, pochodzenie, rasa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nam brakuje znowu grup chronionych i
jedną z takich grup jest grupa związana z tożsamością płciową, z seksualnością, i to chyba bardzo
widać też w tym takim ogólnym dyskursie. I to są chyba największe te dwie grupy treści nielegalnych,
z którymi my mamy do czynienia. Oczywiście katalog jest znacznie szerszy no, bo treści nielegalne to
jest też nie wiem, związane z prawami autorskimi i tak dalej, ale my się akurat tym nie zajmujemy. No
i cała, cała po prostu, cały katalog treści szkodliwych, czyli takich, które są dozwolone natomiast
mogą wywołać niepokój u odbiorcy, skrzywienie rzeczywistości, pokazują rzeczywistość w jakimś
złym świetle. I przede wszystkim mówimy tu o takich treściach szkodliwych dla dzieci. Największą
taką grupą zgłoszeń są, czy takie najbardziej może wskazujące, co to jest dla osoby, która ciągle nie
wie, co ja mam na myśli, to są te nawołujące czy wskazujące do samobójstw, samookaleczeń, czy w
ogóle szkodliwe dla zdrowia, szkodliwe dla naszego ciała. Takie związane z głodówkami, związane z
zażywaniem pewnych substancji i tak dalej, i tak dalej. Ten katalog treści szkodliwych jest bardzo,
bardzo duży. My dorośli czasami przechodzimy nad tymi treściami w taki dość łagodny sposób.
Natomiast, żeby pokazać, jak to działa, jeżeli nie wiem, oglądamy czasami jakikolwiek serwis
informacyjny i widzimy ten natłok takich bardzo negatywnych informacji, myślimy sobie, jesteśmy
tacy przytłoczeni, i myślimy sobie – czy nic naprawdę się w tym świecie nie zdarzyło dobrego, o czym
mógłbym teraz usłyszeć? I mamy ochotę po prostu wyłączyć telewizor i rzucić pilotem, to jest to takie
uczucie klaustrofobiczne, które u dzieci będzie jeszcze bardziej silniejsze tym bardziej, że one nie
będą miały tego drugiego punktu widzenia, no nie. Takiego pomysłu na to, że media będą
pokazywały przede wszystkim wojny, przede wszystkim krew, przede wszystkim przemoc, a jakby
przejdą w ogóle niezauważone te informacje, które do nich docierają, a które pokazują też pozytywny
jakiś aspekt naszego życia.
Prowadzący: Chciałbym zapytać, z jakimi instytucjami współpracujecie w celu reagowania na
nielegalne treści? Czy mówimy tylko i wyłącznie o organach ścigania, czy również współpracujecie z
innymi jednostkami?
Martyna Różycka: W sumie trudno znaleźć kogoś, z kim byśmy nie współpracowali, bo te zgłoszenia
są naprawdę bardzo, bardzo różne, które do nas trafiają. Rzeczywiście organy ścigania, polska policja,
prokuratura, są to te zespoły i te instytucje, które jakby tak najprościej w takim bardzo, no właśnie,
najprostszej linii. Natomiast zespół CERT Polska i wszystkie te zespoły, które zajmują się
technologiczną stroną, wszystkie te zespoły, które zajmują się bezpieczeństwem w internecie, czyli
jeżeli mamy zgłoszenie dotyczące szkodliwych treści, to nie piszemy na PR i marketing, tylko piszemy
na views @firma „pomóżcie nam”, no bo to właśnie bezpieczeństwo widzi i jest w stanie zareagować,
Ingram Micro Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2021

i wie, co zrobić w danym przypadku. Ale Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi zespół 116
111, czyli zespół zaufania, Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży, bo czasami tam odsyłamy naszych
użytkowników, kiedy jest potrzebna taka pomoc psychologiczna tu i teraz, a nie tylko reakcja wobec
treści, które znajdują się w internecie.
[00:10:12]
Martyna Różycka: Ale no, ze trzy lata temu mieliśmy na przykład szkolenia dla moderatorów dużych
platform internetowych, naszych polskich. I moderatorzy powiedzieli nam – my największy problem
mamy ze zgłoszeniami odwołującymi się do samobójstw i takich myśli depresyjnych, czyli jakby wpisy
samobójcze i rezygnacyjne. Samobójcze to tak kolokwialnie mówiąc „chcę się zabić”, a rezygnacyjne
„życie nie ma sensu, nic mnie dobrego nie spotka”, czyli widać, że to nie idzie w dobrym kierunku.
Więc we współpracy z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym opracowaliśmy poradnik - w jaki
sposób moderator może reagować na tego typu treści, w jaki sposób powinien, kiedy skasować
wątek, a kiedy go zostawić, kiedy go zablokować do kolejnych wpisów, a kiedy zostawić swój własny
wpis, i co ten wpis powinien nieść.
Prowadzący: W takim razie, czy na takich portalach często się zdarza, że właśnie administrator jest w
stanie i reaguje rzeczywiście na tego typu informacje, czy często jednak mamy do czynienia z taką
sytuacją, gdzie administrator jest powiedzmy typowo umowny, a cała dyskusja toczy się w, no nie w
żaden sposób nieukierunkowany i nieokreślony sposób?
Martyna Różycka: No i tak, i tak. Myślę, że tutaj nasze doświadczenie każdego z nas, użytkownika
internetu, to jest znajdzie każdy z nas odpowiedź na to pytanie. Jest bardzo dużo grup na przykład na
Facebooku, które mają moderatorów, którzy albo czuwają, albo właśnie nie czuwają. Jest to bardzo
trudne, bo oni też nie mają takiego miejsca wsparcia, nie mają miejsca, które by ich w jakiś sposób
jednoczyło i pokazywało na przykład dobre praktyki. To jest właściwie jeden z niewielu poradników,
który jest do nich skierowany. A oni też mają swoje problemy, bo jeżeli ktoś prowadzi grupę na
przykład młodzieżową, to pojawiają się, no nie wiem, pytania o używki chociażby, tak. I w sposób
zawoalowany pytanie – gdzie mogę kupić, albo – w jaki sposób zdobyć, nawet jeżeli grupa dotyczy
zupełnie, zupełnie czegoś innego. Więc moderatorzy mają bardzo, bardzo trudne zadanie, bardzo,
bardzo trudne. Natomiast tutaj mogą się wspierać technologią no, bo wiadomo są mechanizmy
pozwalające na nie wiem, wyłapywanie słów kluczowych. No, ale to jest trochę taka walka z
wiatrakami. Najważniejsze dla moderatorów jest chyba to, żeby znali swoją społeczność, po prostu. I
żeby były te granice. Bo nawet grupy związane z takimi jakimiś, no przychodzi mi do głowy jeden
serwis, który pokazuje na przykład bardzo drastyczne treści związane nie wiem, z ofiarami wypadków
i takie bardzo, bardzo brutalne. Natomiast to nie jest tak, że to miejsce jest całkowicie pozbawione
opieki i nic się tam nie dzieje, i jest pozostawione samo sobie. No nie. Są takie treści, które absolutnie
są tam usuwane, nie ma na to zgody. Ale są i inne serwisy, które żerują bym powiedziała, na
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cyberprzemocy chociażby, i właściwie zachęcają do tego, żeby publikować i wyśmiewać innych
użytkowników. Więc tutaj no, odpowiem – to zależy.
Prowadzący: Wiesz co, zróbmy troszeczkę krok wstecz – jak zgłaszać nielegalne treści? Z jakich
narzędzi możemy skorzystać? I to, co jeszcze mnie też szczególnie zastanawia, czy mamy do czynienia
głównie ze zgłoszeniami osób poszkodowanych, czy również ze zgłoszeniami powiedzmy takich
biernych widzów, osób, które przez przypadek bądź, no w jakiś inny sposób natrafiły na tego typu
treści, a które w żaden sposób, no nie są z tą osobą związane?
Martyna Różycka: To najpierw odpowiem na drugie Twoje pytanie. My nie pytamy użytkowników,
jak natrafili na dane treści, więc tak właściwie o naszych użytkownikach zgłaszających do nas
naprawdę, naprawdę niewiele wiemy. Nasze zgłoszenia są anonimowe, czyli wystarczy wypełnić
formularz, wrzucić tam adres url i można się nie podpisywać, można nie zostawiać swojego adresu
mailowego, żadnego kontaktu, a i tak zostanie uruchomiona procedura po prostu analizy treści,
analizy zgłoszenia, i zostaną podjęte wszystkie te kroki, które jakby zostały podjęte w każdym innym
przypadku. Zdarza się, że zgłaszają się do nas na przykład rodzice, bardzo rzadko, ale jednak się
zdarza. I to z reguły w takich przypadkach, kiedy właściwie powinien zostać zastosowany kontakt z
Policją, a nie z nami. To już są, to już jest przestępstwo, tam trzeba zebrać dowody. Natomiast
pewnie jest ważne, żeby jakoś nakierować rodzica i wspomóc go, w jaki sposób zgłaszać sprawy
internetowe do Policji. Natomiast – jak zgłaszać? Po pierwsze, ja zachęcam w ogóle do zgłaszania
właśnie do moderacji i trochę odczaruję to, że pewnie każdy z nas zgłaszał coś i widział, że serwisy w
ogóle nie reagują.
[00:15:00]
Martyna Różycka: Czasami serwisy reagują dopiero, jak widzą pewną krzywą i pewną liczbę zgłoszeń,
kiedy widzą, jak szybko dany materiał zdobywa właśnie te jakieś negatywne, jak gdyby taki oddźwięk
u społeczności. Więc zachęcam do zgłaszania, do tego, żeby nie przechodzić w ogóle obojętnie wobec
takich treści, których my sobie nie życzymy i widzimy, że one nie powinny być w serwisie. Naprawdę
to nie jest nic trudnego. Każdy serwis, szanujący się serwis, ale właściwie to nie przypominam sobie,
żebym nie widziała takiego serwisu, no może tylko nielegalne, ale takiego serwisu, który nie ma
systemu zgłaszania. A do nas można zgłosić albo najprościej przez formularz znajdujący się na naszej
stronie www.dyżurnet.pl, albo teraz uruchomiliśmy wtyczkę, którą można zainstalować ją albo w
przeglądarce Chrome, albo Firefox, która umożliwia, jakby jest przeniesiona ta funkcjonalność z
formularza, i w łatwiejszy sposób można zgłosić. Jest to dla nas o tyle ważne, że czasami te treści
związane właśnie z seksualnym wykorzystywaniem osób małoletnich, one się kryją za refererami,
czyli jeżeli nie mamy tej ścieżki – jak przeszedł użytkownik, z jakiej strony na właśnie tę stronę z
treściami nielegalnymi, to po kliknięciu linku, po przeklejeniu podczas naszej analizy tego linku do
przeglądarki pokazują nam się albo treści zupełnie obojętne, albo treści pornograficzne, albo w ogóle
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jest informacja, że strona nie istnieje. Więc dlatego jest dla nas ważne, żeby otrzymać wszystkie te
informacje techniczne, żeby jak najłatwiej można było podczas analizy odtworzyć to, co widział
użytkownik. Oczywiście mamy swoje sposoby na to, żeby w jakiś sposób oszukać te referery, o które
pytają strony, natomiast to na pewno nie jest w 100% skuteczne i no właśnie, nie jest tą treścią, którą
widzi użytkownik.
Prowadzący: Już któryś raz wspominałaś o analizie. Jak przebiega właśnie analiza takiego zgłoszenia?
Powiedzmy taki proces, od otrzymania zgłoszenia, przez dalsze kroki, które w takim wypadku
podejmujecie?
Martyna Różycka: Na samym, w pierwszym takim kroku nie jesteśmy niczym innym, niż takim
bokiem , czyli po prostu obsługą klienta i widzimy to, co użytkownicy do nas zgłoszą. Mamy zwyczajny
system do obsługi ticketów. Następnie analizujemy to zarówno pod względem technicznym, jak i
właśnie tej analizy prawnej, żeby zobaczyć, czy treści są nielegalne. No analiza techniczna polega
przede wszystkim na tym, aby dotrzeć i do materiału, bo czasami one są jednak schowane w różny
sposób. I dotrzeć do tego, z jakiego miejsca one są dystrybuowane. Tutaj lokalizacja serwera i kraj
jest taką, no najważniejszą rzeczą, która nas interesuje. Oczywiście to znowu czasami źli ludzie w
różny sposób ukrywają, natomiast chodzi o to, żeby jak najszybciej móc powiadomić inne zespoły
reagujące, takie jak nasz z danego kraju, żeby jak najszybciej można było podjąć kroki wobec tych
nielegalnych treści. Tutaj najbardziej się skupiam wokół tych treści przedstawiających seksualne
wykorzystywanie osób małoletnich, bo one są tutaj takie dla nas najważniejsze. Jeżeli sprawa dotyczy
Polski i zdarza się w nielicznych przypadkach, że takie treści są publikowane na polskich serwerach,
no to wtedy kontaktujemy się z polską policją oraz administratorem po to, aby jak najkrócej te treści
były dostępne. Natomiast, żeby administrator też wykonał wszystkie kopie i zachował wszystkie
informacje techniczne, które później pomogą w śledztwie, bo nie jest tylko ważne to, żeby te treści
zniknęły z takiego ogólnego dostępu. I oczywiście to jest bardzo ważne, żeby one się po prostu dalej
nie dystrybuowały. Natomiast jest ważne też to, żeby one nie zniknęły i, żeby można było to
odtworzyć i organy ścigania mogły podjąć swoje kroki.
Prowadzący: Czy zajmujecie się tylko i wyłącznie zgłoszeniami dotyczącymi dzieci, czy również
zgłoszeniami dotyczącymi, tak mówiąc wprost, no starszych osób, dorosłych ze względu na nie wiem,
wykorzystanie swojego wizerunku w dziwny sposób na czasami prześmiewczych portalach i tym
podobne rzeczy? Czy tego typu przypadki również do Was trafiają?
Martyna Różycka: Trafiają. I z jednej strony prześmiewcze, czyli bardziej w stronę cyberprzemocy i
bardziej w stronę takiej rozpowszechniania intymnego wizerunku, czyli mówimy tutaj o
wykorzystywaniu takim seksualnym trochę na odległość oraz o szantażu. Na początku szantażysta
chce jak najszybciej pozyskać materiały takie intymne, a potem oczywiście grozi, że rozpowszechni
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ten wizerunek naszym znajomym, pracodawcy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zdarza się, bo to nie
jest tak, że tylko dzieci trafiają ofiarami przestępstw internetowych czy zagrożeń internetowych.
[00:20:02]
Martyna Różycka: Natomiast, jeżeli chodzi o osoby dorosłe wtedy staramy się wskazać, co powinna
dana osoba zrobić, a nie brać całą procedurę na siebie. Tutaj najważniejsza jest ofiara i to, żeby ona
stanęła i zgłosiła przestępstwo w swoim własnym imieniu, i przedstawiła dowody. I tutaj zespół taki,
jak nasz, no niewiele pomoże, bo nie możemy występować po prostu w jej imieniu. Natomiast
wszystkie te wskazówki, co należy zrobić, bo jedna rzecz, chociażby mówiąc o tym szantażu, jedna
rzecz to jest to, że rzeczywiście powinno się taką sprawę skierować na Policję, ale druga rzecz, jak
najszybciej ograniczyć naszą widoczność w internecie. Tu język polski trochę nam pomaga, ponieważ
z reguły to jest tak, że po drugiej stronie są przestępcy posługujący się językiem angielskim. I to są
przestępcy, bardzo to podkreślam, że to są osoby, które po prostu w ten sposób żyją, zarabiają, są
szkolone, mają spreparowane wideo, podszywają się pod atrakcyjnych ludzi, i w ten sposób piszą do
swoich ofiar. Więc tutaj ta manipulacja jest na bardzo wysokim poziomie i po drugiej stronie
naprawdę stoi zawodowiec. Chcę jak najbardziej odczarować to, że, żeby ofiarom nie było wstyd
wołać po prostu o pomoc i szukać tej pomocy. Ale bardzo ważne jest to, żeby w tym momencie
ograniczyć swoją widoczność w internecie, czyli żeby schować swoje profile, szczególnie zawodowe i
prywatne, żeby schować swoje adresy, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliśmy, schować swoje numery
telefonu po to, aby przestępca miał jak najtrudniej dotrzeć do bliskich. Natomiast teraz mieliśmy taki
przypadek, że szantażysta udostępnił zdjęcia ojca dziecku tego ojca. Więc bardzo trudny przypadek
no, bo kompromitacja dotycząca nie tylko bliskich, ale po prostu dziecka. Więc myślę, że bardzo dużo
trzeba otwartości, czułości i w ogóle dobrego kontaktu z dzieckiem, żeby mu to w ogóle wytłumaczyć,
co się tutaj wydarzyło.
Prowadzący: Teraz pytanie, które myślę, że będzie odrobinę infantylne. Skąd biorą się nielegalne
treści? Bo wiesz, internet nie zna granic i rzeczywiście każde państwo ma swoje prawo karne,
prawda. I to, co w przypadku jednego państwa będzie karane tak, dla drugiego może być całkowicie
dozwolone, czyli to prawo może się tak naprawdę skrajnie różnić. Nielegalne treści mogą być
hostingowane w innych krajach tak, jak wspominałaś. Jak w takim wypadku to wszystko wygląda?
Martyna Różycka: Oj, otworzyłeś tutaj puszkę Pandory. Bardzo dużo wątków poruszyłeś wbrew
pozorom w tym pytaniu i ono nie jest infantylne.
Prowadzący: Bo tak, jak wspominałaś, jeżeli dotyczy to polskiej części internetu, polskich serwerów
to tak, jak wspominałaś jest polska policja, jest prokuratura, myślę, że jest dużo, może nie tyle, że
prościej złapać czy znaleźć, ale ten proces może przebiegać znacznie sprawniej. Ale, jeżeli to wszystko
jest hostowane gdzieś w kraju, dla którego na przykład, no nie jest to takie przestępstwo, albo nie
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jest to przestępstwo tej miary, co na przykład w Polsce. No to, jak w taki sposób działać z tymi
nielegalnymi treściami, które no cały czas gdzieś tam są hostowane?
Martyna Różycka: Ponieważ są rzeczywiście różnice w prawie i one są trudne w momencie, kiedy
mówimy o międzynarodowych organach ścigania, tak jak Interpol, Europol, albo chociażby o naszym
stowarzyszeniu INHOPE, do którego należymy. Należy tam 50 zespołów z całego świata. Natomiast
wszyscy ci, którzy zajmują się właśnie przeciwdziałaniem dystrybucji materiałów i produkcji
materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie osób małoletnich stwierdzili, że warto
znaleźć wspólny mianownik – on się nazywa baseline i dotyczy takich materiałów, które będą
absolutnie nielegalne w każdym kraju, o którym mówimy, czyli dziecko jest tak małe, że to już nie ma
mowy po prostu o tym, żeby, żeby któraś legislacja krajowa to jakoś, w jakiś sposób przepuściła. Oraz
to wykorzystanie seksualne jest pokazane w taki sposób, żeby to już było też bezdyskusyjne. I
posługujemy się trochę tym baselinem, rzeczywiście tych materiałów jest po prostu bardzo dużo, one
są cały czas, dystrybuują w internecie. I myślę, że warto też zobaczyć, jak przebiega rozwój w ogóle
internetu w latach nie wiem 90-tych, ludzie byli, przestępcy byli skazywani za to, że posiadali 12 zdjęć
w formie odbitek, w formie po prostu wydrukowanej. Wtedy najczęściej tacy ludzie wpadali, wtedy,
kiedy produkowali te zdjęcia, albo w momencie, kiedy je wywoływali po prostu u fotografa. W
dzisiejszych czasach internet umożliwił dostęp do dzieci i dostęp do materiałów takich, których oni by
w ogóle nigdy nie mieli.
[00:25:00]
Martyna Różycka: Internet powoduje to, że ludzie o bardzo rzadkich zainteresowaniach znajdują
swoich, inne osoby, które również gustują. I to możemy mówić o wszystkich właściwie rzeczach
związanych z naszym życiem również, jeżeli chodzi o taką strefę seksualną. W związku z tym mamy
taki trochę wybuch tych materiałów, których by prawdopodobnie nie było, gdybyśmy nie mieli po
prostu internetu. Również to, że, no dzisiaj każdy ma telefon, albo nawet dwa, nie mówiąc o innych
nie wiem, kamerkach w laptopie i tak dalej, i tak dalej, które umożliwiają produkcję materiałów o
bardzo wysokiej jakości. Mamy dostęp do niesamowitych ilości czy możliwości przechowywania
niesamowitych ilości tych materiałów u siebie po prostu w chmurze, w telefonie, w każdym
urządzeniu, które mamy. I w związku z tym tak pewnie widać też to, że wykorzystywanie seksualne,
które było zawsze, to nie jest tak, że w tym momencie jest tego więcej, tylko ono było zawsze. Ono
jest zaszyte w ludzką trochę psychikę, bo tutaj mówimy o osobach, które są po prostu chore i mają
takie, a nie inne skłonności. Jakby internet to po prostu nam pokazał trochę skalę i pokazał, że to
ciągle jest. Warto też powiedzieć to, że oprócz tego materiału, który no, jeżeli spojrzymy na ten
materiał, który cały czas jest dystrybuowany w internecie, są treści, które były wytworzone 20 lat
temu, i do tych treści dochodzą ciągle nowe, co roku, codziennie, co godzinę. Więc stąd ten wolumen
tych treści jest taki ważny i taki duży. Natomiast to powoduje, że jakby znowu mamy różne sposoby
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przeciwdziałania. Mamy hashe, które zostały zdefiniowane, jako właśnie treści przedstawiające
seksualne wykorzystywanie osób małoletnich. Każda duża firma, serwis społecznościowy, albo ma
swoje własne hashe, albo korzysta z już właśnie opracowanych technologii, bo tu z jednej strony
mówimy o technologii, a z drugiej strony o po prostu klasyfikacji. I nie sposób w ich serwisie
opublikować materiały, które są już po prostu znane. No, ale wszystkie te możliwości detekcji, czyli
sztuczna inteligencja pomaga w wyłapywaniu tych treści, które jeszcze nie zostały sklasyfikowane,
jeszcze są nieznane, natomiast prowadzą do nowych materiałów.
Prowadzący: Chciałbym zapytać, sexting i sextortion. Co to za zjawiska? Jak się zachowywać, gdy
widzimy, że dziecko padło ofiarą takiego procederu?
Martyna Różycka: O sextortion trochę już mówiliśmy, mówiąc o właśnie szantażu seksualnym.
Natomiast dzieci też padają ofiarą szantażu seksualnego. Bardzo trudna sprawa, szczególnie jeżeli
mówimy o rodzicach, widzimy, że dziecko zmienia swoje zachowanie, coś je gnębi, coś je gryzie i albo
jakimś przypadkiem wychodzi, albo dziecko samo koniec końców zgłasza, że wytworzyło materiały,
udostępniło swój taki intymny wizerunek, no i on może krążyć w internecie. Sexting, na początku to
zjawisko było jakby zarezerwowane dla treści wytworzonych, takich właśnie materiałów intymnych
wytworzonych i wysłanych komuś w parze. Dzisiaj rozmawiając z młodymi ludźmi słyszymy, że dużo
łatwiej im się tworzy materiały takie intymne, wysyłają je nie tylko będąc w takiej relacji
romantycznej, ale również wtedy, kiedy chcą kogoś zainteresować, albo w ogóle jest to sposób na
pokazanie swojego wizerunku w sieci, czy wizerunku w ogóle wśród swoich rówieśników. Mają dużo
większą łatwość pokazywania wszystkiego. Te granice prywatności są po prostu gdzie indziej, niż
nam, osobom starszym. One są w ogóle, diametralnie, diametralnie gdzie indziej. Przypominam
sobie, jak ja zakładałam pierwszy adres mailowy, to wszyscy mówili – Martyna, tylko nie imię i
nazwisko, bo będą wiedzieli, kim jesteś, no nie. A dzisiaj, no zobaczcie, co my robimy. Uber, kiedy
wsiadam nieznajomemu do samochodu i wiozę tak, i on mnie wiezie tam, gdzie ja chcę. Więc to w
ogóle nam się zmieniło. A młodzież ma, bym powiedziała to jeszcze, jeszcze prościej. I, no właśnie,
przychodzi taki moment, kiedy albo to przeszkadza młodym osobom, albo i nie. I tutaj znowu mamy
konflikt starszego i młodszego pokolenia, bo czasami dzieci mówią – no, ale przecież, dzieci, jak ja
mówię dzieci, to zawsze mam na myśli młodzież, dzieci mówią – ale to nic takiego, jakby wszyscy to
robią, wszyscy się pokazują. I bardzo trudno jest, jakby w ogóle zbudować taką komunikację z nimi, że
być może po prostu jest za wcześnie, że może to prowadzić do innych naruszeń.
[00:30:09]
Martyna Różycka: Może to prowadzić do przemocy, że w momencie wypłynięcia tych materiałów w
sieć, mogą się spotkać z bardzo wulgarnymi, przemocowymi komentarzami, że już stracą tę
intymność, która powinna być zarezerwowana dla bliskich osób. No my w tym momencie mierzymy
się i przygotowujemy się do kampanii właśnie o tak zwanym self generated content, czyli treściach
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wytworzonych przez same dzieci. Oczywiście tutaj podłoży jest sporo. Myślę, że warto też mówić o
tym, że nie zawsze dzieci w ogóle chcą tworzyć takie treści, tylko jest taka duża presja rodzi, chciałam
powiedzieć rodziców. Taka duża presja rówieśników, taka duża presja osoby, z którą są w związku,
„prześlij nudesy”. To jest właśnie to, o czym my mówimy, tak. I to jest niesamowite dla mnie, jak ja
mówię o właśnie self generated content, i mówię o tych zagrożeniach, to wszyscy tak kiwają
głowami. Ale w momencie, kiedy mówię, że to właśnie dotyczy send nudes – ale jak to? No tak, to
jest właśnie to, to może być również traktowane, jako taka przemoc seksualna również, jak
najbardziej. Natomiast to się tak bardzo wpisało w naszą kulturę przede wszystkim internetową, jest
takim właśnie żartem, że widzimy to na każdym kroku.
Prowadzący: Tak, nawet do memów przeszło już oczywiście.
Martyna Różycka: Tak.
Prowadzący: I w pewnych sytuacjach może powodować uśmiech na twarzy, ale no, nie w każdej.
Martyna Różycka: Na pewno nie wtedy, kiedy dotyczy to jednak osób poniżej pewnego pułapu
wiekowego. Nie mówię 18 lat, bo 18 lat to może być rzeczywiście dość duża granica. Natomiast
dzieci, bo to jest bardzo ważne, dzieci nie zawsze wiedzą, w czym uczestniczą, tak. Mogą naśladować
rówieśników, mogą naśladować osoby starsze, mogą naśladować po prostu te wzorce kulturowe,
które nie wiem, są w serialach dla młodzieży. Natomiast nie zawsze rozumieją, co to tak właściwie
robi i nie zawsze umieją się wycofać z tej relacji, czyli znowu to jest to ważne to, co mówiłam przy
pornografii. Dziecko nie zawsze będzie umiało powiedzieć – nie, nie, to ja już nie chcę, dziękuję,
wychodzę. To jest szalenie ważne, żeby budować w naszych dzieciach takie poczucie, że nawet, jeżeli
nie wiem, ktoś do nich napisze i nawet obiecały coś, bo to nas bardzo w pewnym momencie
uderzyło. Dzieci wchodzą na różnego rodzaju serwisy, również takie serwisy, które są związane z
nawiązywaniem intymnych relacji i na przykład dziecko powiedziało – jak zbierze się 300
oglądających, obserwujących, nie wiem, łapek w górę, cokolwiek, to pokażę się od intymnej strony,
zdejmę koszulkę czy cokolwiek. Czasami pod namową osób, użytkowników, czasami bez, różnie to
bywa. I w momencie, kiedy się pojawia tych 300 oglądających, one czują, że muszą to zrobić. I dla
nas, nawet dla mnie, jako rodzica myślę sobie – no, gdzie jest ta wasza asertywność drogie dzieci?
Gdzie jest wasza asertywność? Co z tego, że obiecałyście? Co za problem wyłączyć kamerę i wyjść z
serwisu? Co z tego, że opowiedziałyście, że tak zrobicie? Nie ma w tym nic takiego, żeby nie można
się było z tego wycofać. I to jest szalenie ważne, żeby budować właśnie na takiej fajnej asertywności.
Prowadzący: Kto może usunąć treści z internetu? I czy jest to w ogóle możliwe? Bo dużo się mówi o
prawie do zapomnienia tak, ale w wielu przypadkach to jest tak naprawdę, no mrzonka, przynajmniej
z mojej perspektywy. Nawet, jeżeli materiał zostanie usunięty tak, z serwisu hostingowego, no to tak
naprawdę i tak może być w tylu miejscach, że nie zdajemy sobie z tego sprawy.
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Martyna Różycka: No chyba nikt nie może usunąć, rzeczywiście bardzo to trudne. Ale fajnie, że
powiedziałeś o prawie do zapomnienia. Chciałabym tutaj bardzo podkreślić, że są, jakby Komisja
Europejska wymusiła na wyszukiwarkach prawo do zapomnienia i formularze. I one są, bym
powiedziała, w niektórych momentach są bardzo dobrym rozwiązaniem, ale trzeba wiedzieć, jak to
działa. Czyli, jeżeli znam materiały, które są opublikowane pod moim imieniem i nazwiskiem, i nie
chcę, żeby ludzie widzieli, wyszukując moje imię i nazwisko jakieś materiały, i one mogą być
naprawdę bardzo różne, bo to może być związane też z cyberprzemocą. Wtedy korzystam z
formularza, który umówmy się, jest ciężko znaleźć, ale chwila determinacji i myślę, że dla
użytkowników internetu ogarniętych, to nie będzie jakoś wyzwaniem. Wtedy zgłaszam do
wyszukiwarki, że tutaj i tutaj są takie materiały, których po prostu sobie nie życzę, które mnie
szkalują, które są nieodpowiednie. I wtedy wyszukiwarka przecina jakby ten link, który prowadzi do
tego typu treści, czyli podkreślam – treści nadal będą dostępne w internecie, natomiast jakby
wyszukiwarka nie będzie pokazywała nie wiem, nie będzie wiązała tych wyników.
[00:35:05]
Martyna Różycka: Więc jest to takie rozwiązanie trochę połowiczne, natomiast no, tak jak mówię, w
niektórych momentach może być wystarczające. Niestety jest tak, że internet po prostu nie zapomina
i nawet w tym momencie, jeżeli uda się nam wyczyścić internet z danych treści, to one się po prostu
bardzo, no odradzają. I tutaj pewnie fajnym też przykładem jest, jak wchodził Snapchat, wchodził
serwis, który pokazywał coś przez tylko kilka sekund. My wszyscy edukatorzy myśleliśmy sobie – O!
To będzie super rozwiązanie na właśnie być może tę falę cyberprzemocy, która się dzieje, czyli ktoś
komuś coś wrzuca, przesyła, a to wyjęte po prostu z kontekstu i puszczone dalej w obieg będzie
narzędziem cyberprzemocowym. No dzieci wymyśliły sobie wspaniałą alternatywę, znaczy wspaniale
używają tego narzędzia właśnie do cyberprzemocy. Przechwytują też ekrany, które wyświetlają tego
typu treści i to dla nich jest naprawdę nic trudnego. Przechwytują to albo za pomocą po prostu
zdjęcia ekranu, albo za pomocą, no i wtedy użytkownik oczywiście dostaje powiadomienie, albo mają
specjalne aplikacje do tego, i wtedy Snapchat nie zawsze nadąża nad wysyłaniem chociażby
komunikatu do użytkownika, że „twój ekran został przechwycony i ktoś zrobił zdjęcie”. Ale też
używają innego na przykład telefonu, żeby zrobić zdjęcie, no i to jest już absolutnie nie, nie do
wykrycia.
Prowadzący: Nie do wykrycia.
Martyna Różycka: Więc tutaj my dorośli wymyśliliśmy sobie – O, to będzie może fajne narzędzie
pokazujące, jak działać w ogóle w internecie i obcinać trochę możliwości te cyberprzemocy. No nie,
nie. Jeszcze innym takim przykładem, też myślę, że fajnie pokazującym, że my, dorośli żyjemy w
zupełnie innym świecie, są właśnie mechanizmy zgłaszania. Myślimy sobie – dobra, mamy usługę,
która jest też dostępna dla dzieci i musimy mieć dobre mechanizmy zgłaszania, pokazujące, w jaki
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sposób zareagować, czy zwracające uwagę moderatora na publikowane treści. To też jest narzędzie
cyberprzemocy. Jeżeli dzieci się umówią na czyjś profil, że będą go zgłaszały ustawicznie, to platformy
to jak najbardziej widzą. Kiedyś, dawno temu myślę, chociaż nie wiem, czy te dane statystyczne się
zmieniły, Youtube nam kiedyś powiedział, że najczęściej zgłaszanym filmem u nich w serwisie jest
Justin Bieber – Baby. Ale nie zostanie usunięty, od razu mówię. Nie.
Prowadzący: Przypuszczam, że to…
Martyna Różycka: Nie próbujcie.
Prowadzący: Aczkolwiek, jeżeli się zbierze odpowiednia grupa ludzi .
Martyna Różycka: Nie, myślę, że już to jest absolutnie przegrana sprawa.
Prowadzący: Słuchaj, gdzie najczęściej użytkownicy spotykają nielegalne treści? Czy mówimy tutaj
bardziej o dedykowanych portalach, czy częściej na forach bądź portalach społecznościowych takich
stricte?
Martyna Różycka: Znowu to jest trudne pytanie. Trudne pytanie o tyle, że rzeczywiście trudno
znaleźć takie treści, jeżeli się jest użytkownikiem po prostu dużych platform, człowiek ogląda serwisy,
czyta wiadomości, odbiera pocztę, korzysta z serwisów społecznościowych, i tyle. To on może
rzeczywiście być narażony na te treści bardziej szkodliwe, a nie nielegalne, chociaż już widzieliśmy, no
jedne z największych serwisów społecznościowych polskich, czy takich paraspołecznościowych
polskich, gdzie były wrzucane treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie osób małoletnich,
raczej na zasadzie żartu, dowcipu lub takiego nawoływania – znajdźmy tych zwyrodnialców i jakby
przywróćmy porządek temu światu. Natomiast no, treść jest treścią. Ale to były bardziej bym
powiedziała sporadyczne, sporadyczne przypadki. Zdarza się, że są serwisy, które zostały
zainfekowane i te treści po prostu są wyświetlane. Widzieliśmy stronę szkolną chociażby.
Prowadzący: Szkoły, urzędy, czasami się zdarzało, prawda?
Martyna Różycka: Chyba najbardziej szkoła i przedszkole mi tak utkwiły w pamięci, kiedy trzeba
zadzwonić do dyrektora szkoły i powiadomić go o tym, że tu na ich stronie, na podstronie znajdują się
takie treści, no to jest niewyobrażalne po prostu dla dyrektora szkoły. On nawet nie wie, w jaki
sposób może zareagować i, w jaki sposób może przeciwdziałać, i w ogóle, co powinien zrobić, i tak
dalej, i tak dalej. No i mamy też serwisy, które są jakby w ten sposób zarabiają na siebie, są po prostu
i czaty, i grupy takie, no typowe fora.
[00:40:00]
Martyna Różycka: I jakby tutaj trochę jest taka walka z wiatrakami, jeżeli nie mamy, i mówię tutaj tak
globalnie, jeżeli nie mamy tego zrozumienia po stronie moderacji, po stronie osób odpowiedzialnych
za dany produkt, no to jest kiepsko. No i mamy oczywiście cały darknet, który no, tutaj jest zupełnie
trudny, i te procedury reagowania są zupełnie, zupełnie inne.
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Prowadzący: Kwestia rzeczywiście anonimizacji ruchu więc, przypuszczam. Wspominałaś również o
tym, że często udostępniamy dużo różnych elementów na portalach społecznościowych, czy my, czy
nasze dzieci. Jak najlepiej skonfigurować konta na tego typu portalach, o ile to oczywiście możliwe?
W jaki sposób to zrobić, aby zapewnić sobie troszkę spokojniejszy sen?
Martyna Różycka: Przede wszystkim, jeżeli dajemy dziecku jakiekolwiek urządzenie, szczególnie te
urządzenia, które będą w użytku samego dziecka, czyli telefon, tablet, komputer, powinniśmy od razu
z poziomu systemu operacyjnego, i każdy system operacyjny posiada różne sposoby ustawień, i różne
sposoby dedykowania danego konta. Dlaczego to jest ważne? Dlatego że wtedy inne usługi będą
mogły się porozumiewać z serwisem takim operacyjnym i na przykład nie wiem, nie pozwolą na
instalowanie danej gry, jeżeli ona jest powyżej danego wieku. Te systemy wymuszają chociażby
odpowiednie ustawienia w innych usługach, jak na przykład filtr SafeSearch w wyszukiwarkach
popularnych. Nie musimy już wtedy się przeklikiwać przez te wszystkie opcje, tylko system
operacyjny to robi za nas. I tutaj coraz więcej się o tym mówi, ale na przykład Google ostatnio
powiedziało, że nie będzie kastomizowało reklam u osób poniżej 18 roku życia, w ogóle nie będą
prowadzili trackingu takich osób. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby odpowiednio
konfigurować te kontakture , które mają dzieci. Jeżeli się popatrzy też, co robią dzieci no, bo to jest
takie kluczowe – co robią dzieci w internecie? Pewnie większość rodziców odpowie, że oglądają
Youtube. Więc bardzo, bardzo ważne jest, żeby zerknąć, czy ustawienia danego serwisu nie pozwalają
na ograniczenia tych widoczności, tych treści, których byśmy nie chcieli. I tutaj chociażby ten serwis,
który wymieniłam, ostatnio wprowadził usługę, chociaż jeszcze tego nie sprawdziłam, czy ona jest na
rynku polskim, bo to widziałam właśnie przygotowując się do audycji, ale nie zdążyłam tego zrobić,
czy to jest tylko wypuszczone na rynek amerykański, ale pewnie do nas przyjdzie – to, żeby dzieci nie
miały podpowiadanych filmów automatycznie, żeby one się automatycznie nie wyświetlały. Jest to
bardzo ważna funkcjonalność no, bo internet jest, i te czasami serwisy są takie bez dna. Można usiąść
i po prostu nic nie trzeba robić, tylko chłonąć to, co jest wyświetlane. Serwis społecznościowy nie ma
końca, tak. Mogę przewijać, przewijać, przewijać i w ogóle no, zobaczcie, co się dzieje, czyli nie wiem,
20 lat temu brałam książkę do ręki, miałam po prostu numery stron, widziałam, że mój rozdział
kończy się za 25 stron, i widziałam ten upływ czasu. Dzisiaj od filmu do filmu nie trzeba nic robić. I to
również nie wiem, serwisy z filmami to robią. Mamy takie poczucie ciągłej takiej ciągłości no nie, nie
ma tego momentu, kiedy widzę, że już nie wiem, przechodzę do następnego rozdziału. Bardzo,
bardzo trudne. Więc właściwie większość serwisów posiada konta albo właśnie takie dziecięce, albo
umożliwia w jakiś sposób nadzór, szczególnie te gamingowe pozwalają na jakiś nadzór, pozwalają na
komunikację dziecka z rodzicem, automatyczne wysyłanie powiadomień. No, ale tu wpadamy też w
drugi problem, czyli prywatności dzieci. Tu każdy z rodziców powinien sobie odpowiedzieć na pytanie
– co powinien wiedzieć? I, w jaki sposób inwigilować dziecko? I, czy w ogóle ro robić, tak? I, w którym
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momencie nasza władza rodzicielska trochę się kończy, a powinniśmy dać trochę wolności naszym
dzieciom? Bardzo trudne, bardzo trudne. Natomiast, no odwołuje też do naszego dzieciństwa.
Mieliśmy również swoje sekrety, nasi przyjaciele mieli swoje sekrety, które nam powierzali i pewnie
byśmy nie chcieli, żeby znały je osoby dorosłe. Więc jest to bardzo, bardzo trudne. Natomiast też
widzę wśród moich znajomych, szczególnie tych, tych takich technicznych osób, które są za pan brat
ze wszystkimi nowinkami. Bardzo mnie na przykład uderza, jeżeli dzieci mają wszyte lokalizatory i są
trackowane w każdej minucie swojego życia.
[00:45:04]
Martyna Różycka: Jest to dla mnie wręcz aż bolesne, bo czy to jest prawdziwe dzieciństwo, kiedy
rodzic na swoim telefonie widzi ciągle, gdzie jest dziecko? Oczywiście ta rzeczywistość się bardzo
zmieniła od czasu, kiedy ja byłam dzieckiem i od czasu, kiedy my byliśmy dziećmi, i to było zupełnie
inaczej. Natomiast, no tutaj zwracam uwagę, że dzieci mają prawo do prywatności. To jest jedna z
podstawowych w ogóle praw. No pytanie brzmi – gdzie ona się kończy, a gdzie zaczyna się ochrona
dziecka?
Prowadzący: Wiesz co, apropo prywatności, patrząc na różne materiały przed naszym nagraniem,
trafiłem na coś takiego jak troll parenting tak, czyli dzielenie się zdjęciami z treściami, które
ośmieszają, kompromitują dziecko lub, no pokazują je we wstydliwych, różnych sytuacjach. Czyli takie
trochę rodzinne rozmówki przed albumem tak, ze zdjęciami, jak to czasami miało miejsce. Z tym, że
no, album można było zamknąć i schować na półkę. Jak w tym przypadku?
Martyna Różycka: To ja może opowiem o historii z mojego życia. Jak ja byłam mała zdarzało się, że
rodzice opowiadali różne śmieszne przypadki, nie wiem, śmieszne jakieś moje wyrażenia albo
cokolwiek, swoim znajomym. I pamiętam moją rozmowę z moimi rodzicami, kiedy powiedziałam –
tato, mamo, czuję się z tym źle, jak wy sobie tak ze mnie dworujecie, pewnie nie użyłam tego słowa,
jak się tak ze mnie naśmiewacie i przekazujecie to. I nie wiem, czy oni przestali to robić, czy, mam
taką nadzieję, albo czy po prostu robili to w taki sposób, kiedy mnie przy tym nie było. Natomiast no,
jakby ja już nie wracałam do tego tematu i rzeczywiście widziałam, że oni przestali to robić. I to jest
ważne, natomiast ważniejsze jest chyba tutaj w ogóle, i o czym ja tu mówię? Mówię w ogóle o
szacunku wobec swojego własnego dziecka. Bardzo trudny temat, bardzo trudny. Bo my jesteśmy
rodzicami, jesteśmy taką przygodą w życiu dziecka, czy dzieci są przygodą w naszym życiu. Natomiast
nie mamy całkowitej kontroli nad ich wizerunkiem, nad ich osobami. I jeżeli, no nie wiem, przez
TikTok w pewnym momencie przewaliła się taka moda oblewania zimną wodą małych dzieci, takich
małych dzieci naprawdę, rocznych, które ledwo tam siedzą, i kręcenie ich reakcji – jak bardzo są
zdziwione, jak bardzo są zszokowane, jak zaczynają płakać. I tak myślę sobie, jakim trzeba być
rodzicem, żeby po pierwsze robić takie wątpliwej jakości psikusy, a po drugie rozpowszechniać to w
internecie. Są już takie przypadki no, bo internet jest już z nami jakiś czas, więc mówią też te dzieci,
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które stały się memami w internecie. I one mówią o tym, że często jest to obciążenie w całym ich
życiu, że nie wiem, nie są traktowane poważnie, że wszyscy je znają, że ta historia, która gdzieś tam
została raz uchwycona jest tylko naprawdę małą migawką z ich życia, jakby jest nie wiem, ludzie inni
spotykający ich w realnym życiu, czują, że wiedzą o nich dużo, że mają w ogóle jakąkolwiek
świadomość, jakimi ludźmi są, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że warto sięgnąć do tych historii i
zobaczyć, jak mówią dzieci memy po latach. No, bo one są dzisiaj dorosłe. O tym, czy chciały być
właśnie takimi bohaterami.
Prowadzący: To jeszcze chciałem poruszyć rolę placówek opiekuńczych, powiedzmy publikacja zdjęć
czy wręcz monitoring wizyjny tak, jeżeli chodzi o przedszkola, żłobki i tym podobne rzeczy. Czy
większość tego typu placówek dojrzała do takiego modelu? I czy jest to potrzebne tak naprawdę dla
rodziców, żeby też właśnie tak, jak wspominałaś odnośnie tych lokatorów.
Martyna Różycka: Lokalizatorów.
Prowadzący: Lokalizatorów. Przepraszam, lokalizatorów. Tak samo w tym przypadku, żeby w
dowolnej chwili móc wskoczyć na taką kamerę internetową i zobaczyć, co się dzieje z dziećmi.
Martyna Różycka: No ja na szczęście mam już duże dziecko, więc jakby nie przeżyłam tego bumu na
taką transmisję online w czasie rzeczywistym. Natomiast jest to rzeczywiście trudne i dużo się tu
odbywa na zasadzie też zaufania pomiędzy mną rodzicem, a wami, jako placówką. Jeżeli nie ufasz
placówce, to po prostu zabierz stamtąd dziecko, myślę, że to jest ważniejsze. Jeżeli masz jakieś nie
wiem przewidywania, masz tu, albo ty, jako rodzic może nie jesteś gotowy, żeby dziecko oddać pod
skrzydła innych ludzi, i zastanów się, czy robisz to dobrze. To bym tak, przepraszam, że tak mówię
brutalnie, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy my zdali sobie sprawę z tego, czy my
jesteśmy gotowi na oddanie dziecka światu? Tak po prostu. A druga rzecz to to, czy te transmisje są
odpowiednio zabezpieczone no, bo one czasami nawet się znajdują w toaletach, czasami się znajdują
w takich miejscach.
[00:50:00]
Martyna Różycka: To są dzieci w przedszkolach, robią różne rzeczy, w różny sposób nie wiem, wstają
z drzemki poobiedniej i tak dalej, i tak dalej. Różne rzeczy się tam wydarzają. Może to być pożywka
dla osób chociażby o skłonnościach pedofilskich. Może być to w ogóle publikacja takiego wizerunku
bez zabezpieczenia, z możliwością, że wszyscy to oglądają, jest oczywiście nieodpowiednia. Do nas
trafiają, i to po prostu w sezonie letnim mamy kilka takich zgłoszeń, co roku, kiedy jest ciepło, i ciocie
w przedszkolach dają dzieciom nie wiem, wodę w misce, wystawiają na ogród, na ogródek i dzieci się
tam taplają w samych majtkach, czy w pampersie. No wszystko w porządku, tylko czy taką fotorelację
należy umieszczać w serwisie społecznościowym przedszkola? No ja bym tutaj powiedziała bardzo
wyraźne nie. Dzieci, które są rozebrane, miejsce takich zdjęć jest absolutnie w rodzinie, w rodzinnym
albumie, a nie w szeroko dostępnych mediach, gdzie można to zdjęcie ściągnąć, umieścić zupełnie
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gdzie indziej, wyciągnąć z kontekstu, kiedy to zdjęcie może służyć w zupełnie innych celach, niż
pokazanie właśnie takiej beztroskiej zabawy. I, no właśnie to pytanie – czy my, sami rodzice i
opiekunowie nie przysłaniamy chmurami tej właśnie beztroskiej zabawy dzieci? Bardzo często myślę,
że tak po prostu jest.
Prowadzący: Chciałbym również poruszyć kwestię wykorzystania sztucznej inteligencji w walce z
nielegalnymi materiałami, przedstawiającymi na przykład, no właśnie seksualne wykorzystanie
dziecka. Co jest, a co jeszcze może być wykorzystane przez, wykorzystane po to, aby analizować w
szybki sposób tak, żeby w szybki sposób, automatyczny sposób analizować różne zgłoszenia?
Martyna Różycka: No my dopiero raczkujemy w tym temacie. Rok temu rozpoczęliśmy projekt
finansowany ze środków NCBR i R, projekt APAKT. Jest on realizowany razem z Politechniką
Warszawską, tutaj przez NASK. My jesteśmy liderem konsorcjum oraz przez firmę . Więc w tym
momencie jesteśmy w takim miejscu projektu, że zbieramy dane, klasyfikujemy je, odpowiednio
tagujemy i za chwilę będziemy na to wpuszczać algorytmy, i patrzeć jak one sobie radzą z
rozpoznawaniem danych treści. To, co mówiliśmy trochę przy kawie, jak jeszcze Państwa z nami nie
było, to rozmawialiśmy z Michałem o tym, że jest to bardzo trudna praca. I te materiały, które są
oglądane przez pracowników zespołu Dyżurnet.pl są oglądane przez organy ścigania, są oglądane
przez administratorów czasami się zdarza, przez biegłych sądowych i tak dalej, i tak dalej. I one u
wszystkich powodują, no bardzo duży dyskomfort, co najmniej, bym tu powiedziała. Bardzo ważne
jest, żeby tak rozwinąć różnego rodzaju narzędzia, żeby jak najmniej ludzi oglądało materiały, które są
trudne w odbiorze, żeby ta analiza była jak najbardziej powtarzalna, żeby ona była jakby jak
najbardziej pozbawiona takiej ludzkiej, empatycznej, powiem wprost – subiektywności oceny przez
analityka. Bardzo, bardzo trudna rzecz do zrobienia. No i trzecia rzecz, żeby można było jak
najszybciej oglądać czy analizować bardzo duże zbiory danych, i wyciągać odpowiednie wnioski, i
żeby te chociażby sprawy sądowe, sprawy karne nie ciągnęły się po prostu miesiącami, latami, tylko
żeby można było jak najszybciej dojść do wniosku, czy osoba posiada materiały przedstawiające
seksualne wykorzystywanie osób małoletnich, czy też nie. Więc my gdzieś tam jesteśmy na samym
początku. U nas w Polsce nie ma takiego mechanizmu, który byłby dostosowany do polskich regulacji
prawnych i był stosowany tak po prostu szeroko. Jak tam gdzieś na samym początku mówiłam, im
większa firma taka informatyczna i mająca więcej użytkowników, tym po prostu sami rozwijają swoje
własne mechanizmy. Więc na przykład Facebook, bardzo trudno jest tam opublikować materiały,
które, które tak są zdefiniowane, bo mają bardzo dobre mechanizmy zabezpieczające. No nie radzę
próbować mimo wszystko, nie próbujcie. Natomiast zagrożenia, które tam się pojawiają, to pojawiają
się albo z takimi materiałami, które nie są jednoznaczne, albo po prostu z zachowaniami pomiędzy
użytkownikami, i to jest dużo trudniejsze. No i wchodzimy też w trudne miejsce, czyli, w jaki sposób
firmy dbają o prywatność użytkowników, i w jaki sposób patrzą również na te materiały, na te zasoby,
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które posiadają u nich prywatnie? Tutaj sporo było dyskusji na temat decyzji Apple i tego, że będą
przeglądali przede wszystkim rozwiązania chmurowe, udostępniane użytkownikom pod kątem
właśnie takich treści.
[00:55:11]
Martyna Różycka: Natomiast być może przyszłość też jest taka i to już też trochę pozwala
technologia, aby już w momencie nawet robienia zdjęcia, aparat fotograficzny rozpoznawał, że obiekt
na zdjęciu jest rozebranym dzieckiem i uniemożliwiał zrobienie zdjęcia. Więc tutaj ta technologia,
oczywiście jest jedno. Druga rzecz, czy ja, jako rodzic nie mam prawa mieć takiego zdjęcia w albumie
i, co mogę zrobić, żeby takie zdjęcie mieć, prawda? Bardzo, bardzo trudna ogólnie dyskusja.
Prowadzący: Rozwiązanie APAKT to jedno. Ale jest, dokopałem się jeszcze do aplikacji SYWENTO,
narzędzia stworzonego przez NASK z przeznaczeniem dla biegłych sądowych z zakresu informatyki.
Wspomaga analizę danych pod kątem uzyskania informacji, czy pod danym adresem internetowym
znajdowały się treści pornograficzne z udziałem małoletniego. Jak działa i, jak bardzo wspomaga, no
właśnie pracę organów ścigania?
Martyna Różycka: Mam nadzieję, że wspomaga chociażby, mało mamy takiego feedbacku, ale myślę,
że to też z tej strony, że mało jeszcze mamy użytkowników. Jest to taki produkt, który dopiero
rozwijamy i będziemy rozwijać, i tutaj, jeżeli będziemy mieć tę sztuczną inteligencję, algorytmy, to
będziemy wzbogacać samo SYWENTO, ale jak ono działa dzisiaj? Biegli sądowi, którzy analizują różne
rzeczy, nie wiem, jeżeli trafia do nich urządzenie – telefon, komputer, analizują różne rzeczy właśnie
pod kątem posiadania legalnych, nielegalnych treści, raczej nielegalnych treści, i analizują również
historię wyszukiwań, historię przeglądarki. Zdarza się, że mają strony, które są podejrzane. Mają
strony, które, no takiemu wprawnemu oku biegłego sądowego wydaje się, że będą prowadziły do
właśnie materiałów nielegalnych, natomiast no strona już nie istnieje. Więc SYWENTO umożliwia
korelację tych danych z historii przeglądania internetu z tymi danymi, które są u nas dostępne i
odpowiedzi na pytanie, czy ona w takim nie wiem, krótkim terminie, krótkim zakresie czasowym,
prowadziła według nas do materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie osób
małoletnich?
Prowadzący: Moim i Państwa gościem była Martyna Różycka. Martyno, bardzo Ci dziękuję za Twoją
obecność i za wszystkie te informacje, których nam udzieliłaś.
Martyna Różycka: Bardzo dziękuję. Mówiłam, że będę dziękowała na samym końcu. Bardzo ważne
jest to, żeby właśnie branża informatyczna, bo myślę, że tutaj stąd są słuchacze podcastu, byli
świadomi tych zagrożeń, które dotykają dzieci. I wiedzieli też, że kroki przez Was podjęte mogą
pomagać, albo przeszkadzać w dystrybucji materiałów tych, które są takie najbardziej trudne dla nas
wszystkich, czyli tam, gdzie mówimy o krzywdzie dziecka. Dziękuję bardzo.
Prowadzący: Oby Dyżurnet miał jak najmniej zgłoszeń.
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Martyna Różycka: Tak! Tak! Tego chcę. Tak.
Prowadzący: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
Martyna Różycka: Dziękuję bardzo.
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