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Internettets forholdsvis unge alder og eksponentielle udvikling har medført, at
børn i dag navigerer rundt i en online verden hverkenderes forældre,
institutioner eller politikere har tilstrækkeligt kendskab til. Pornoindustriener
den hurtigst voksendeonline industri og udbyderen PornHubrapporterer at
alene deres hjemmeside fra 2018til 2019har haft en stigning på over 25 %
besøgende årligt, fra 33.5 - 42 milliarder ("The2019Year in Review").

Adgang til internettet er for de fleste ensbetydendemed let og gratis adgang
til pornografi - også når det gælder børnene. Forældre, institutioner og
politikere må forholde sig til at børn opsøger eller falder over pornografi
online, da det kan have alvorlige og langsigtede konsekvenser.

Du kan i dette hæfte lære om hvilke konsekvenserdet kan få når børn oplever
pornografi, og hvordan vi kan tage ansvar for vores børns online trivsel.

PORNOPORNOPORNO
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VORE S FOREN ING
Vi arbejder for at sikrebørn og unges mentale sundhed og
seksuelletrivsel i en digital kultur

I S KÆRMENS NÆRVÆR
Børnsåvel som voksneretter sig mod skærmenfor at dække
deres behov for underholdning, kontakt, og søgen efter viden.
Men skærmenmå ikke erstatte fysisk nærvær.

O NLINE TRUSLER
Pornoer på de sociale medier der er populære blandt børn og
unge. Også her kan fremmede opsøge og kontakte børn og
unge med formålet at krænkedem seksuelt.
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I ET FO RHO LD M ED PO RNO
Online porno bliver fejlagtigt af mange unge brugt som
underholdning eller som reference for hvordan man har sex,og
fører for mange til problematisk brug eller afhængighed

V O RES FREM TI D O NLI NE
Med de rette tiltag og i samarbejde med forældre, insitutioner
og politikere, kan vi sammensikre en fremtid hvor børn og unge
kan færdes trygt på nettet.
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Mediesundhed for børn og unge arbejder
for at sikre børn og unges mentale sundhed
og seksuelletrivsel i en digital kultur. Vi er
en privat, non-profit og almennyttig
forening stiftet i år 2000.

Formålet med foreningens arbejde er at
indsamle viden i form af teori,
evidensbaseret forskning samt empiri om
børn og unges seksualitet med et særligt
fokus på uhensigtsmæssigepåvirkninger fra
medierne. Dette med henblik på rådgivning
af voksnesåledes, at de får viden om og
redskaber til at skabe sunde rammer for
børn og unges trivsel, læring og udvikling –
også i den digitaliserede verden.

Rådgivning og viden formidles gennem
faktuelle beskrivelserog forskellige
aktiviteter som foredrag og workshopsfor
forældre, elever og fagpersoner, og dialog
arbejde med politikere.

Sanne Westergaard
Næstformand
Chefkonsulent,

Mediesundhed for børn og unge
westergaard.sanne@gmail.com

Heidi Als Ringheiml
Formand (medstifter)

Par- og Traumeterapeut, Sexolog
med speciale i pornoafhængighed

Telefon 31139778
heidi@mediesundhed.dk

Vores Forening

Find flere ressourcer på

mediesundhed.dk
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Som voresdigitale kultur har udviklet sig er adgang til telefoner, internettet og
sociale medier blevet en uundværlig del af voreshverdag. Vi arbejder,
socialiserer, finder underholdning, handler, dokumenterer vores liv og meget
mere på vores skærme.De kan endda hjælpe med at passe børnene - holde
dem i ro og underholdt. Derfor lærer børn i dag i en meget tidlig alder hvordan
man får adgang til og navigerer på de digitale medier.

Men alle skærmensfordele kommer ikke uden omkostninger. Tilsyneladende
gratis produkter, såsomsociale medier, google og youtube, er betalt af
reklamer der har til formål at påvirke brugeres tankemønstre og dermed
handlinger. Ligesomdin telefon giver dig og dine børn adgang til internettet,
giver den også virksomhederog andre individer adgang til jer. Derfor kræver
det at ansvarlige voksneguider børn, samtaler om hvad de oplever på nettet,
og er selektive omkring hvilket indhold børn må bruge tid med. Det skaber et
fælles udgangspunkt for den voksneog barnet og kan hjælpe barnet med at
bearbejde deres oplevelserpå nettet.

I Skærmens Nærvær
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I dag er online venskaberblevet en central del af unges liv. Forældre har en
formodning om at børns online kontakt er begrænset til folk de kender, men det
er langtfra tilfældet. I en online surveyforetaget i juli/august 2020 blandt 307
børn, der skulle starte i 4.-6. klassei august 2020, har analyseinstituttet Wilke,
på vegne af Telenor, fundet frem til at “42% af børnene er venneronline med
nogen, de ikkekender.” “Heraf skriver/chatter 58%af børnenemed personer,
de ikke kender” ("DanskeBørnOverholder..."). Det vil sige at 24,4% af alle
børnene, skrivermed fremmede på nettet.

Online Trusler

43 %

af 13 årige oplever noget på
nettet, de ikke bryder sig
om -1/3 af dem taler ikke
med nogen om det

47 %

har oplevet, at der er delt
nøgenbilleder af dem selv -
uden tilladelse

Grooming

Adgang til barnet
Sikre samarbejde og
accept fra barnet
Hemmeligholdelse

Groomingprocessen:Ordet Grooming beskriver den proces, som en
seksuelkrænkerbruger til at vikle barnet eller
den unge ind i et net af skyldved hjælp af
manipulation, løgne, smiger og ros. Det får
barnet eller den unge til at tilsyneladende
“frivilligt” overskride sine egne grænser mere og
mere, og til i sidste ende måskeat deltage i
seksuelle aktiviteter. 50% af seksuelkrænkelse
mod børn har baggrund i en grooming proces.
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En tur på nettet kan ofte føre til, at vi
falder over indhold vi ikke havde
intentioner om at se. Enten i form af
reklamer eller underholdning som de
medier vi bruger foreslår, fordi de
forventer det kan fange vores interesse.

ekstremfølelse for barnet/den unge, som
meget hurtigt kan blive
afhængighedsskabende. Ved forbrug af
porno, bliver det derfor ofte til en søgen
efter noget nyt og anderledes,og ofte
mere og mere ekstremt indhold, for at
blive tilfredsstillet.

Statestikkerne beskriver danske børn og
unge imellem 15-24 år (Frischet. al,
254).

Porno og Dopamin

PORNO

Især seksualiseredebilleder bliver brugt
til at fange opmærksomhed.Det virker
blandt andet fordi voreshjerner reagerer
ved at udløse dopamin, og det føles
godt. Dopamin er et stærk stimulerende
stof, på niveau med kokain, og derfor
opsøger vi oplevelser der udløser

Har dit barn set porno?

96 % af drenge
69 % af piger

svarer ja

dopamin. For både børn og voksnebliver effekten forstærket i mødet med det
nye, da det kan holde spændingen oppe.

Børnog unges hjerner modnes langsomt og er først modnet færdig omkring 25
års alderen. Dette betyder, at når der i den umodne hjerne udløsesdopamin
ved synet af noget pornografisk materiale, så rammer det med en langt
kraftigere effekt end hos den voksnemodne hjerne. Derfor er det en helt
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Hvordan har man sex?

Problematiskbrug eller afhængighed af online porno hos unge påvirker på
mange måder, også på det relationelle plan. Udover at det kan medføre en
række fysiskeog mentale gener og skader, medfører det ofte til nedsat
sensitivitet overfor andre, følelser af skam,magtesløshed og mindreværd,
hvilket igen kan lede til stressog diverse mentale lidelser eller dysfunktioner.
Evnentil at være seksuelt og følelsesmæssige intim med en kæreste påvirkes
også negativt og afhængighed kan føre til manglende lyst til intimitet, da
lyst, trang og behov for intimitet bliver dækket af pornoen.

Udover en øget risiko for at udvikle afhængighed kan tidlig kontakt med
onlinepornografi have en definerende indvirkning på hvordan børn og senere
som voksneforholder sig til sex. Børner nysgerrige og søger naturligt indsigt i
hvad det vil sige at være voksenog det gælder naturligvis også hvordan
voksne har sex.

Mange børn og unge har vanskeligt ved at
vurdere, hvorvidt det, de ser og deltager i på de
digitale medier og platforme, er virkelighed eller
om det kan være skadeligt for dem. Online
pornografi, som er langt fra den virkelige verden,
kan påvirke i negativ retning samt ødelægge børn
og unges forståelse for sundt seksuelt samvær.
Således begrænser adgang til porno deres
sexuelle dannelse og selvforståelse og deres
forudsætninger for at have positive sexuelle
oplevelser på et senere tidspunkt med en partner.

I et Forhold med Porno

Er porno = sex ?
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Sæt ord på udfordringerne
Åben kommunikationkan hjælpe dig og dit barn til at forebygge og bearbejde
negative oplevelser online. På vores hjemmeside under "viden om" kan du
downloade en guide med tips til hvordan du kan tale med dit barn om
pornografi. Under "Brug for hjælp" finder du oplysninger om vores gratis chat
og telefoniske rådgivning.

Begræns børnenes adgang
Der er en række gratis online produkter der kan blokere børns adgang til
indhold rettet mod voksne,og vi opfordrer forældre til at undersøgehvilken
løsning passer til jeres behov. På vores hjemmeside under "viden om" kan du
finde information om filtre på netværket, og hvordan du sætter et op.

Påvirk den politiske dagsorden
Jo flere vi er om at insistere på bedre online forhold for vores børn, jo hurtigere
kan vi forvente en reaktion fra vores politikere, og god lovgivning der beskytter
vores børn. Gennem medlemskab i vores forening får din stemme vægt og
værdi. Medlemskab koster 175,-kr pr. år, og kan registreres under "STØT"på
vores hjemmeside, hvor du også kan læse om andre medlemsfordele.

Internettet er kommet for at blive. Derfor må forældre, institutioner og
politikere forholde sig kritisk til, hvordan de kan hjælpe børn og unge med at
have sunde vaner online. Kungennem et stærkt samarbejde mellem de voksne,
der har et fælles ansvar for børn og unges trivsel, kan vi sikre deres fremtid
online. Ultimativt kræver det lovgivning der sikrer, at børn og unge ikke har
adgang til eller bliver ufrivilligt udsat for skadeligt pornografisk materiale.

Vores fremtid online

Forældre
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I 2017udgav vi en rapport med statistikker om hvordan danske grundskoler
forholder sig til pornoens tilstedeværelse. Svar fra 95 forskellige skoler indikerer
at kun hver fjerde skole havde et netværksfilter med formål at blokere adgang
til porno i skoletiden (Grundskolenog Pornografi). Som digital undervisninger
blevet en integreret del af grundskolen,er behovet for at eleverne kan være
online i skoletiden opstået. Forældre bør kunneforvente, at deres børn sikkert
kan benytte internettet, når de er i skole. Derfor bør der udviklesfælles
retningslinjer for hvordan institutioner forebygger og reagerer på, at deres
elever har adgang til og ser porno i skoletiden.

Lovgivningenbeskytter allerede børn og unge under
18mod forbrug af alkohol, stoffer, spil og tobak.
Ligesom disse produkter kan porno også skade børn
og unges helbred. Derfor mangler vi lovgivning der
beskytter børn og unge når de er online og især
begrænser adgangen til porno. En løsning kan være
at stille krav til at besøgende på porno hjemmesider
skal kunne verificere at de er voksne.

Politik

Uddannelsesinstitutioner
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Missionen
Mediesundhed for børn og unge Missionener at sikre børn og unges mentale
sundhed og relationelle, seksuelleog emotionelle trivsel og sikkerhedi en
digitaliseret (medie) verden ved hjælp af evidensbaseret viden, og med
ansvarlige forældre og øvrige samfundsgrupperskvalificeret hjælp og støtte,
hvor vi i fællesskab opdrager, oplyser og opliver børn og unge. Visionen er
digitalt dannede, mentalt robuste og relationelt stærke børn og unge, der
sikkert,trygt og ansvarligt kan bruge, forstå, navigere og opholde sig i det
digitale rum såvel som det fysiskeoffline rum.
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