Grooming – szczególna kategoria relacji pomiędzy dorosłymi a dziećmi w Internecie w celu
uwiedzenia seksualnego. To proces, mogący trwać przez wiele miesięcy. Intencją osoby
dorosłej w tym procesie jest stopniowe wprowadzanie dziecka w aktywność seksualną w celu
jego wykorzystania, często komercyjnego.
JAK DZIAŁAJĄ INTERNETOWI PEDOFILE?
 Internetowi pedofile oferują swoją uwagę, uczucie i uprzejmość, stopniowo uwodzą
swoje ofiary, często znacznym nakładem czasu, pieniędzy i wysiłku.
 Są na bieżąco z muzyką i hobby, którymi można zainteresować dzieci. Słuchają dzieci
i solidaryzują się z ich problemami.
 Starając się osłabić zahamowania młodych ludzi, stopniowo wprowadzają do rozmów
treści erotyczne.
JAK PRZEBIEGAJĄ DZIALANIA PEDOFILA W SIECI?
ETAP 1
Nawiązanie znajomości z dzieckiem
Podszywając się za rówieśnika, pedofil wciąga dziecko w znajomość. Najczęściej odbywa się
to na czacie lub przez Gadu-Gadu. Uwodziciel poddaje przyszłą ofiarę, subtelnej i dokładnej
obserwacji. Na tym etapie dziecko ma okazję poznać osobę dorosłą, oswoić się z nią.
Rozmawiając coraz dłużej, dziecko stopniowo traci poczucie, że jest to ktoś obcy i ktoś
dorosły, różniący się od niego samego. Każde działanie pedofila jest delikatne, dzieci nie
przypuszczają, że ktoś interesuje się nimi w specjalny sposób.
ETAP 2
Tworzenie relacji z dzieckiem
Rozmowy stają się coraz dłuższe i częstsze. Pedofil powraca do stałych elementów rozmowy.
Dziecko zaczyna opowiadać o sobie bez oporów. Dorosłego interesują emocje dziecka, jego
doświadczenia, zainteresowania, marzenia. Opowiada też o sobie, najczęściej w kontekście
doświadczeń dziecka. Uwodziciel powoli ustanawia siebie w roli przyjaciela - kogoś, kto
pociesza, akceptuje, interesuje się tym wszystkim, co dotyczy osoby dziecka.
ETAP 3
Ocena ryzyka odkrycia znajomości
Uwodziciel pyta o miejsce ustawienia komputera, kto z niego korzysta, czy ktoś się interesuje
co dziecko robi w komputerze. W ten sposób pedofil sprawdza, kto jest w stanie kontrolować
aktywność dziecka przy komputerze.
ETAP 4
Ukazanie dziecku wzajemności relacji
Mówi: „tylko ja mogę ci pomóc”, „możesz mi zaufać”, „ja dochowam wierności, wiesz
przecież, że to co nas łączy jest czymś wyjątkowym”.
Zadaje pytania o charakterze seksualnym, np. „czy kiedykolwiek się całowałeś?”. Kieruje
uwagę dziecka na ciało, stopniowo uczy je obserwowania swego ciała – pokazuje zachowania
seksualne pytając „Dotykałeś siebie kiedykolwiek?” lub opowiadając porównuje: „gdy byłem
w Twoim wieku przez przypadek dotknąłem swoich intymnych miejsc - to było dziwne
uczucie”.

ETAP 5
Pierwsze zdjęcia pornograficzne
Pedofil oswaja dziecko z cyberseksem, opowiada mu, co chciałby z nim robić, gdyby w tej
chwili przy nim był, lub też co robi, rozmawiając z dzieckiem.
ETAP 6
Dążenie do spotkania
Pedofil zmierza do spotkania. Jeśli dziecko opiera się, pedofil posuwa się do szantażu. Może
zażądać nagich zdjęć dziecka, grożąc, że jeśli ich nie dostanie, to doniesie rodzicom o
znajomości.
Kiedy już je dostanie, zmusi dziecko do spotkania, grożąc opublikowaniem zdjęć.
JAKIE OSOBY SĄ NAJBARDZIEJ NARAŻONE NA DZIALANNIE PEDOFILÓW?
Najbardziej narażeni na działanie internetowych pedofilów są na ogół młodzi ludzie:
 rozpoczynający przygodę z Internetem,
 aktywnie korzystający z komputerów,
 poszukujący nowych, ekstremalnych doznań,
 aktywnie poszukujący zainteresowania lub uczucia,
 buntownicy,
 odludki i samotnicy,
 ciekawscy,
 zdezorientowani w kwestii własnej tożsamości seksualnej.







OBJAWY MOGACE ŚWIADCZYĆ O KONTAKTACH DZIECKA Z
INTERNETOWYM PEDOFILEM
Dziecko spędza bardzo dużo czasu w Internecie.
W rodzinnym komputerze znajdują się treści pornograficzne.
Dzieci dzwonią pod numery (czasami zamiejscowe), których rodzice nie rozpoznają
lub dzwonią do nich osoby nieznane rodzicom.
Dziecko otrzymuje wiadomości e-mail, prezenty lub paczki od osób nieznanych
rodzicom.
Dziecko wycofuje się z życia rodzinnego i towarzyskiego, szybko wyłącza monitor
lub przełącza ekran, gdy dorosły wchodzi do pokoju.

ROLĄ DOROSŁYCH, JEST ZADBANIE O TO, BY CHRONIĆ DZIECI PRZED
TYM, CO JEST DLA NICH SZKODLIWE!!!
JAK TO ROBIĆ?
 Rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń jakie stwarza Internet. Prowadzić rozmowy
szczere oparte na zaufaniu.
 Małe dzieci nie powinny odwiedzać pokojów rozmów. Starsze dzieci należy
skierować do dobrze monitorowanych dziecięcych pokojów rozmów. Rodzice
powinni sprawdzać jakiego rodzaju rozmowy się tam toczą.



Komputer z połączeniem internetowym powinien znajdować się w pokoju używanym
przez wszystkich domowników.
 Małe dzieci powinny korzystać z rodzinnego konta poczty elektronicznej.
 Należy uczulić dzieci, aby nigdy nie odpowiadały na wiadomości e-mail otrzymane od
nieznajomych.
 Budować poczucie bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.
 Jeśli wszystkie środki zapobiegawcze zawiodą i dzieci spotkają się z internetowym
pedofilem, nie należy ich obwiniać. Pełną odpowiedzialność zawsze ponosi
przestępca. Trzeba jednak podjąć zdecydowane działania uniemożliwiające dzieciom
kontynuowanie znajomości z taką osobą.
CO CZYNIĆ GDY DZIECKO PADNIE OFIARĄ PEDOFILA?
 Jeśli dziecko otrzymuje zdjęcia o treściach seksualnych od internetowego
korespondenta lub jest seksualnie nagabywane - powiadom policję.
 Zachowaj i udostępnij policji wszelką dokumentację, w tym adresy e-mail, adresy
witryn internetowych i zapisy rozmów.
 Sprawdzaj, czy w komputerze znajdują się pliki pornograficzne lub jakiekolwiek ślady
komunikacji o charakterze seksualnym są to często sygnały ostrzegawcze.
 Monitoruj dostęp dziecka do Internetu, zwłaszcza do takich miejsc jak pokoje
rozmów, wiadomości błyskawiczne i wiadomości e-mail. Internetowi pedofile często
poznają swoje potencjalne ofiary w pokojach rozmów, a potem kontynuują znajomość
korzystając z wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznych.

