Transmisje video w świetle badania opinii
użytkowników portalu nk.pl

NASK

Przykładowe zgłoszenia
do Dyżurnet.pl
• dwie 14 latki zalogowały sie na portalu z kamerkami i nadaja obraz i glos.
jest 250 ogladajacych i 90% z ogladajacych namawia je do rozebrania sie
oraz do sexu za pieniadze na prywatnych spotkaniach
• dzieciak/ lat 9/ pornografia w sieci/ proszę się tym natychmiast zająć/
• chłopiec kiedyś otwarcie się przyznał, że ma prawie 13 lat widziałam go już
ok 8-10 razy mimo zgłaszania różnych osób, a przynajmniej zapewnień o
zgłaszaniu chłopiec ciągle się loguje
• W części "Kobiety" pokazują się osoby "bardzo nieletnie" oraz nieletnie,
które
a) są po zażyciu narkotyku;
b) pokazują, bądź są nakłaniane (głównie w wulgarny sposób) do pokazywania
nagości i sexu na ekranie.

Specyfika zjawiska
• transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w
podejmowaniu interwencji)
• możliwość utrwalenia transmisji i jej późniejszego
rozpowszechniania
• problemy z moderacją
• kwestia odpowiedzialności prawnej małoletniego
• możliwość zarobkowania na pokazach (cyberprostytucja)

Badanie
NASK/Research.NK
• 54% korzysta z urządzeń wyposażonych w kamerę video
• 54% korzysta z rozmów wideo poprzez Internet
• 43% nie wie, że istnieje możliwość nagrywania i
rozpowszechniania wideorozmów bez wiedzy uczestników
• 16% zetknęło się z treściami seksualnymi lub
pornograficznymi na wideoczacie
• 8% było świadkiem wideotransmisji internetowej osoby
niepełnoletniej prezentującej treści seksualne
• 8% zna osobę która rozbiera się, prezentuje zachowania
seksualne na wideoczacie
Przeprowadzone we wrześniu 2013 na blisko 1000 osobowej
grupie użytkowników serwisu nk.pl w wieku 13-16 lat

Badanie
NASK/Research.NK
• 2% przyznało się do rozbierania się lub prezentowania
zachowań seksualnych podczas wideorozmowy
• 2% przyznało się, że otrzymało wynagrodzenie za
uczestnictwo w wideorozmowie/transmisji na żywo
• 16% przeprowadza wideorozmowy z osobami, które poznało
wyłącznie poprzez Internet, a 4% z osobami kompletnie
nieznajomymi
• 51% spotkało się na żywo z osobą poznaną podczas
wideorozmowy

Przeprowadzone we wrześniu 2013 na blisko 1000 - osobowej
grupie użytkowników serwisu nk.pl w wieku 13-16 lat

