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Pressemeddelelse - 50 året for fri porno 
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Fri porno - også for børn? Hjælp til bekymrede 
forældre 
I år er det 50 år siden, at pornografi blev gjort lovlig. Den dertil hørende industri fik kronede dage 
og er stadig et ‘hit’ for unge som gamle. Og siden internettet og de mobile enheder er blevet selv 
små børns eje, finder pornoen nemt vej til alle uanset fornuft og viden om konsekvens. 
 
Rådgivningslinje som modvægt 
Pornobranchen er en milliardindustri med salgsmetoder, der desværre rammer uanset alder, når 
der endnu ikke findes dansk lovgivning med regulering som ses i bl.a. Storbritannien. 
 
Som modvægt til mangel på offentlig regulering i Danmark og markering af 50 året, er der startet 
en gratis rådgivningslinje. Den drives af foreningen Mediesundhed for børn og unge med faglig 
kompetente rådgivere. Formålet er at hjælpe forældre og pårørende samt rådgive faglige personer 
som en hjælp til, at det danske samfund kan udvikle naturlige seksuelt sunde børn og unge, der 
dermed får gode og sunde relationer som voksne uden pornoen som negativ 'influencer'. 
 
Eksempler på emner, der rådgives om.: Tvivl om, hvornår der bør sættes grænser? Spørgsmål til, 
hvordan man får indsigt i, hvad et barn eksponeres for? Hvis man ikke ved, hvordan der skal tales 
med et barn om farerne ved det seksualiserede indhold? Hvilke tegn kan der være for grooming, 
misbrug eller afhængighed af pornografi? Hvad kan man gøre for at begrænse adgangen til 
digitale platforme med seksualiseret indhold i sit hjem? 
 
Platform som generel hjælp 
Ud over telefonisk rådgivning er der udviklet hjemmesiden mediesundhed.dk som platform til, at 
der kan hentes viden, redskaber og hjælp til at støtte børn og unge i at have en sund færden på de 
digitale medier og platforme. Ved at være vidende om, hvad vi kan blive mødt af på nettet af 
uhensigtsmæssig seksuel karakter, vil vi være bedre i stand til at ruste vores børn til at være 
kritiske og kunne skelne mellem godt og skidt - ligesom i det fysiske liv. Her er vi vokset op med 
spilleregler og dermed også, hvad vi skal opdrage vores børn til at passe på, men det samme er 
endnu ikke tilfældet i den digitale verden. 
 
Er porno for børn? Hjælp egne og andres børn 
Vi lever i en verden, hvor de digitale medier fylder så stor en del af vores hverdag, at vi hurtigt kan 
miste overblik og kontrol over den information, vi har adgang til. Vi har en generation af børn, der 
behøver ekstra støtte og vejledning for at kunne færdes og navigere i denne nye digitale (og 
virtuelle) verden - især når det kommer til indhold af seksuel og pornografisk karakter, som kan 
være skadeligt for børn. Via mediesundhed.dk kan man følge med i udviklingen, tilegne mere 
viden, booke et oplæg eller workshop samt få ekstra hjælp og støtte som medlem.   
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Om foreningen og dermed afsender af pressemeddelelsen 
Mediesundhed for børn og unge arbejder med at forebygge, at børn og unge udsættes for og 
potentielt skades af uhensigtsmæssige påvirkninger af seksuel karakter, som de møder på de 
digitale medier og platforme. Målet er i fællesskab med de voksne omkring børn og unge at skabe 
og styrke fundamentet for en sund kultur i forhold til det at bruge, færdes og navigere på de digitale 
medier og platforme. 
 
Ekstra uddybning og eksempel på nutidens pornoindustri, der rammer børn 
Pornub er verdens største pornoportal grundlagt i 2007 med hovedkvarter i Canada. De har oplyst, 
at der i 2018 var 33,5 milliarder besøgende, hvor Danmark ligger på en 28. plads ud af verdens 
næsten 200 lande. Førende søgninger på deres hjemmeside er kendte spil til børn som Fortnite, 
anime og endda tegnefilm som Elastigirl fra Disneys film, The Incredibles. Pokemon, Spiderman, 
Mario Brothers og andre karakterer, som vi normalt forbinder med et uskyldigt børneunivers. Hvis 
børn kommer ind og ser på deres yndlingsfigurer via Pornhub, bliver deres barnlige fantasier 
ødelagt og i værste fald erstattet af nysgerrighed efter mere i pornouniverset. 
 
Desværre begrænser pornoindustrien sig ikke til egne platforme men lokker børn og teenagere til 
via andre som sociale medier og spil. Som forælder skal man være særlig på vagt overfor ex. 
Huniepop, VR Kanojo og spil, der indeholder ordet Hentai. 
 
Det er derfor vigtigt for forældre at lære mere om, hvordan pornografi kan påvirke børn, forstå hvad 
pornoindustrien gør for at tiltrække og lokke børn til deres websteder, og hvad de kan gøre for at 
hjælpe deres barn, når de møder porno. 
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