Oslo, 25. april 2017
Hovedsynspunkter representantforslag om tiltak for å beskytte barn mot
pornografi
Sex og samfunn er positive til representantforslaget om flere tiltak for å beskytte barn
mot pornografi.
Sex og samfunn holder seksualundervisning for 6000 elever i Oslo årlig, og har gjort
dette i 25 år. Våre erfaringer samsvarer i stor grad med funn i rapportene og studiene
det henvises til i forslaget.

Anbefaler flere tiltak
Sex og samfunn mener at det finnes mange øvrige tiltak som er godt egnet for å
beskytte barn og unge mot pornografi og økt seksualisering i tillegg til å innføre filtre og
blokkering av internettbaserte kilder til porno. Vi mener at innføring av filtre kan bli en
hvilepute, og at dette ikke i seg selv er et egnet tiltak for å ta oppgjør med de mange
utfordringene. Vi anbefaler derfor at videre arbeid med dette tiltaket bør foregå parallelt
med arbeid for å innføre andre tiltak, som tiltak 1 i representantforslaget.
Undervisning om kropp, grenser og seksualitet
Vår erfaring tilsier at tiltak bør iverksettes i forkant av at barn presenteres for pornografi.
Et av de aller viktigste tiltakene er å gi barn og unge verktøy til kildekritikk og kunnskap
om gode og faktabaserte informasjonskilder, blant annet gjennom undervisning om
kropp og seksualitet.
Opplæring av ansatte som jobber med barn
Vi mener videre at det bør innføres tiltak som bidrar til at barn tilegner seg verktøy og
mekanismer for å reagere og avreagere når de presenteres for pornografisk innhold og
andre former for påvirkning som bidrar til økt seksualisering. Et svært viktig tiltak i denne
sammenheng er bedre opplæring av ansatte i barnehager og skoler, samt andre
yrkesgrupper som jobber med barn. Ansatte i disse yrkesgruppene behøver verktøy for
å snakke med barn om pornografi og annet seksualisert materiale. Nye tall1 viser at kun
3 av 10 lærere mener at dagens seksualitetsundervisning er god nok. Kun 13 %av
lærerne sa at de fikk kunnskap om seksualitetsundervisning i løpet av utdannelsen.
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Undersøkelse blant 1000 undervisere fra hele landet gjennomført våren 2016 av Sex og samfunn i samarbeid
med Kantar TNS (tidligere TNS Gallup).
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Barn som har sett pornografi kan ha behov for å snakke om dette på lik linje med barn
som har blitt eksponert for andre inntrykk som er upassende og ubehagelige for et barn.
Det er viktig at voksne kan snakke med tydelighet med barn om reaksjoner på
pornografi, og hvem man kan fortelle det til dersom man har blitt vist pornografisk
innhold.

Alderstilpassede samtaler med barn
Barn må delta i alderstilpassede samtaler om hva som er lov og ikke lov når det gjelder
pornografi, deling og videresending av slikt materiale. Dersom barn mangler voksne
samtalepartnere rundt seg, kan barns måte å reagere på pornografisk materiale ofte bli
enten å bli sittende alene med inntrykk, tanker og spørsmål, eller å dele dette videre
med andre barn og unge for å danne potensielle samtalepartnere om dette.
Kunnskap om hva overgrep er
Barn må videre lære tidlig om hva som er overgrep, både selv å bli utsatt og selv være
den som utsetter andre for overgrep. Kunnskap, gjentakende og tydelige samtaler om
dette temaet er viktig både for å forhindre overgrep og for at barn som har blitt utsatt
eller utsettes for overgrep kan identifisere dette som nettopp overgrep, og ha kunnskap
om hvem de kan snakke med og melde fra om dette.
Vi anbefaler at komiteen gjør seg kjent med Sortland kommunes gode prosjekt «Æ E
MÆ» for å forebygge seksuelle overgrep mor barn og unge.
Sex og samfunn mener at forslag 1 i representantforslaget er godt egnet for å oppnå
forslagets formål, og anbefaler at dette forslaget prioriteres for å oppnå bredde i arbeidet
for å beskytte barn og unge mot pornografi.
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