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WICEMINISTER ANDRUSZKIEWICZ BĘDZIE
WALCZYĆ Z PATOSTREAMINGIEM
Dzisiaj w Ministerstwie Cyfryzacji odbył się pierwszy brieﬁng prasowy wiceministra Adama
Andruszkiewicza. Towarzyszył mu senator Łukasz Mikołajczyk. Głównym tematem spotkania było
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci oraz walka ze zjawiskiem patostreamingu.
Wiceminister Andruszkiewicz powiedział, że okres wakacji to czas, kiedy dzieci i młodzież mają o wiele
więcej wolnego czasu i spędzają go w Internecie. Narzędzie to oferuje wiele szans, ale również
zagrożeń. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna programy ochrony dzieci i młodzieży w sieci.
Wiceminister Andruszkiewicz zapowiedział walkę z patostreamingiem, wskazując, że to wyjątkowo
groźne zjawisko. Polega ono na transmitowaniu na żywo patologicznych zachowań. Według statystyk
1/3 młodych ludzi oglądało chociaż raz w życiu patostreaming.
W dalszej części prezentacji, wiceminister Andruszkiewicz przedstawił sposoby walki z tym
zjawiskiem. Najważniejsza ma być edukacja i koordynacja działań wielu instytucji, które do tej pory
zwalczały patostreaming na własną rękę. Wiceminister podkreślił również, że w walce z tym
zjawiskiem trzeba wyjść poza Warszawę. W innych regionach Polski wygląda to dużej gorzej, dlatego
zadeklarował, że objedzie wszystkie województwa w Polsce w okresie wakacyjnym. W ten sposób
Ministerstwo Cyfryzacji zamierza dotrzeć do rodziców, którzy często nie wiedzą czym zajmują się ich
dzieci. Zadaniem jest uczulanie ich na niebezpieczne zjawiska występujące w Internecie.
Andruszkiewicz wspomniał również o istnieniu gotowego rozwiązania w postaci Dyżurnetu, do którego
można zgłaszać wszystkie zjawiska zagrażające dzieciom i młodzieży.
Obecny na spotkaniu senator Łukasz Mikołajczyk powiedział, że w Senacie powstał zespół ds.
bezpieczeństwa dzieci w sieci. Podkreślił, że świat cyfrowy staje się odpowiednikiem świata realnego
dla dzieci. Dodał, że brakuje koordynacji działań, które już zostały zainicjowane. Grupa, która powstała
może temu przeciwdziałać. Senator dodał również, że dzieci i młodzież są ekspertami w sieci i
możemy się od nich uczyć. Podkreślił także, że świadomość zagrożeń jest bardzo niska, a czas
korzystania z sieci się wydłuża.
Na koniec brieﬁngu prasowego, wiceminister Andruszkiewicz zwrócił się do dziennikarzy z prośbą o
pomoc. Mają oni wiedzę i doświadczenie w rozpoznaniu tego zjawiska. Zwrócił również uwagę na
kwestie ograniczenia patostreamingu poprzez odcięcie ich od ﬁnansowania.

