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Przedmiot: Lepszy internet w trosce o dzieci – ochrona przed wirtualnymi zagrożeniami podczas 
izolacji

W trudnym czasie spowodowanym pandemią COVID-19 technologie cyfrowe odgrywają kluczową 
rolę w codziennym życiu. W przypadku dzieci gwarantują one ciągłość edukacji dzięki oferowanym 
treściom i narzędziom.

Bezprecedensowe możliwości, które oferują technologie cyfrowe, wydłużają jednak czas spędzany 
przez dzieci przed ekranem. Powoduje to większe ryzyko natknięcia się na nieodpowiednie treści, 
takie jak pornografia dostępna w internecie.

Internetowa pornografia to fikcyjna i stereotypowa wizja seksualności, która u młodych użytkowników 
wypacza jej obraz i może prowadzić do nierealistycznych oczekiwań w przyszłych relacjach. 
Przedstawia ona także kobiety i mężczyzn jako obiekty seksualne.  W tej niepewnej sytuacji Komisja 
ma obowiązek zagwarantować dzieciom możliwość kontynuacji nauki w jak najlepszych warunkach.

1. Jak Komisja zamierza zadbać o to, by wrażliwość dzieci i młodzieży, które korzystają z bogatej 
oferty internetu, była chroniona przed szkodliwymi treściami?

2. Czy Komisja opracuje wspólne wytyczne dotyczące ochrony dzieci przed przypadkowym 
kontaktem z pornografią w internecie, zaczynając od uświadomienia im szkodliwego wpływu 
pornografii oraz udostępniając rodzicom i dzieciom odpowiednie zabezpieczenia? .
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