brukar titta om det saknas porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter:
läsplatta, dator och mobiltelefon. ● Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör,
tittar på, sprider, säljer, ger bort eller gör det möjligt för någon att få tag på
barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som barn räknas enligt lagen den som är
under 18 år. (Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf 10) Om det saknas
porrfilter/teknisk lösning kan det tyvärr även finnas olagliga dokumenterade sexuella
övergrepp på barn så kallad "barnporr" tillgängligt för barn på internet trots att tele- och
internetleverantörerna måste erhålla filtrering. Det beror bland annat på att kvalitén på
leverantörernas filtrering mot “barnporr” varierar. Det är även ofta omöjligt att fastställa
identitet och ålder på medverkande i den vanliga nätporren. Det är vanligt att deltagarna i
porrfilmer är offer för människohandel och saknar identitetshandlingar. Ofta framställs
även deltagarna i porrfilmer för att de ska se ut som just barn med tandställning, styling
enligt barnmode och filmas i miljöer som ser ut som barnrum. ● Man får inte sprida porr
som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar att skadas. (Brott mot
allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c) Forskning visar, redan för tio år sen, att cirka
90% av alla scener i nätporren innehöll våld som bland annat slag, stryptag, “ass-tomouth” och “gagging”. Det finns åtskilliga vittnesmål från lärare och förskolepedagoger
som berättar att de av misstag har exponerat hela skolklasser och förskolegrupper för
våldsporr genom pop-up-annonser och länkade filmer på internet. Kriminolog Maria
Dufva säger: “Att bevittna viss porr idag är att bevittna en brottsplats.” En it-miljö som
saknar porrfilter/teknisk lösning är varken bra för barn eller kommunanställda. 3. Myter
om porrfilter/teknisk lösning Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar bort viktig information om
sex och samlevnad. Fakta: Det är enkelt att korrigera om ett porrfilter skulle ta bort en viss
sida av misstag. Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att
samtalen skulle utebli. Fakta: Forskning från Uppsala universitet visar att 0% av barnen i
studien hade pratat med en vuxen om porr någon gång, detta gäller både med och utan
porrfilter. Alltså, samtalen uteblir om inte vuxna initierar samtalen. Myt: Porrfilter/teknisk
lösning fungerar inte Fakta: 1. Det finns olika porrfilter som är mer eller mindre säkra. 2.
Det är inte omöjligt att hacka sig runt ett porrfilter men det förhindrar ofrivillig exponering
och det försvårar tillgängligheten. Källor: *http://unizon.se/engagera-dig/resurser-ochmaterial/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-porr-och **
https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-sexuellaofredanden.pdf Det här dokumentet är framtaget av barnrättsorganisationen
#porrfribarndom i november 2018. För mer information om barns ofrivilliga exponering
för nätporr, barns porrkonsumtion och dess hälsokonsekvenser för barn samt referenser till
informationen ovan vänligen besök: https://www.porrfribarndom.se/
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