4. Skolans datorer ska inte tillhandahålla filmade sexuella övergrepp
Porrkonsumtionen ökar bland män och pojkar, debutåldern för porrtittandet är cirka 12 år. Enligt
Folkhälsomyndigheten porrsurfar fyra av tio killar under 18 år dagligen och en av sju säger att de inte
kan styra över sin porrkonsumtion.
Det är dags att den svenska offentliga sektorn hänger med i utvecklingen på the world wide web.
Porrfilter är en kontroversiell fråga för många vilket egentligen är motsägelsefullt eftersom de flesta
skulle tycka att porrtidningar i skolbiblioteket eller porrfilmer på informationsskärmen i
skolkafeterian vore helt absurt.
I februari meddelade regeringen genom utbildningsminister Anna Ekström att en utredning ska
startas för tryggare skolmiljö och bättre studiero. Det var ett välkomnat besked, men
Socialdemokraterna behöver driva frågan för att en nationell plan tas fram för porrfilter i offentligt
finansierade verksamheter som skola och förskola.
En majoritet av svenska folket är överens – barn bör inte exponeras för pornografi på internet, inte
utsättas för saker de inte är mogna att hantera och förstå. Allt yngre barn i Sverige i dag får se grov
pornografi som ofta innehåller våld, övergrepp, förnedring och exploatering. De ser saker de inte
borde se och för få vuxna pratar med dem om det. Det påverkar deras syn på sex och sexualitet
negativt.
Barn och unga får inte tillräckligt mycket eller fullgod sex- och samlevnadsundervisning, den saknar
ofta resonerande samtal om sexualitet, identitet, samtycke och relationer som unga behöver lära sig
när de ska utforska sin sexualitet. Det behövs tydliga riktlinjer för sexualundervisningen i läroplanen.
Först då blir uppdraget genomförbart för lärare och pedagoger. Ett kritiskt förhållningssätt till
våldspornografi måste vara en uttalad del i en ny förstärkt sex- och samlevnadsundervisning.
Den som vill kan alltid leta fram en rapport eller studie som stöder just deras ställningstagande. Vi
har svårt att förstå det aktiva beslutet att arbeta mot porrfilter bara för att det behövs mer. Vad är
syftet? Och hur ska vi då göra med andra filter?
Vi vill inte välja verktyg, vi vill använda alla verktyg. Det är vårt ansvar att skapa trygga uppväxtmiljöer
och skydda barn från det de inte är mogna att hantera eller kan ta skada av. Det är helt rimligt att de
riktlinjer vi har för alla andra delar av samhället även ska gälla på internet, det är vårt vuxenansvar.
Vi/S-kvinnor yrkar:
att

Socialdemokraterna verkar för att lagstiftningen uppdateras så att porrfilter kan
införas i offentligt finansierade verksamheter

att

Socialdemokraterna verkar för att sexualundervisningen uppdateras med porrkritiska
samtal och en utvecklad normkritisk undervisning som ger barn möjlighet att på ett
säkert sätt utveckla och utforska sin sexualitet

Information för ombuden att använda i debatten:
Få talar emot porrfilter, egentligen är det bara en forskare som ständigt hänvisas till, Elza Dunkels,
som anser att porrfilter inte är bra – ”i bästa fall verkningslösa, i värsta fall kontraproduktiva”. De är
inte verkningslösa. Visst, det finns studier som visar att porrfilter inte ger tillräckligt stor effekt. Barn
får tag på porr ändå – många har egna mobiler, datorer hemma, hos kompisar osv. Betyder det att vi
som samhälle ska kapitulera och släppa allt fritt? Självklart inte!

