"Let’s talk about Porno" - Internetová pornografia a sexting v rodinnom živote

Pornografia tvorí súčasť mládežníckeho sveta. Výskumy preuká ali že a napriek ákonným
ustanoveniam sa mladí dostanú na ilegálne pornografick stránky ltst tter
. iet pochý o
tom že tieto možnosti pornografick ho kon umu skrýva ú ri iká a neisťu ú dospieva úcich v ich
sexuálne sociali ácii nakoľko tieto materiály neposkytu ú žiadny reálny o ra o sexualite. Mladým
chý a schopnosť na erať na ne kriticky a túto pre entovanú citov avenú sexualitu považu ú a
normálnu. To má dopad na ich vývo ná denie vlastne identity vnímanie svo ho tela a v sexuálne
o lasti sa mladí cítia yť pod tlakom. Celoeurópske štúdie prišli k áveru že konfrontácia s
internetovou pornografiou patrí k na väčším ri ikám internetu naprieč celou Európou Hase rink et
al.
9 . Štúdia Porno im WEB . nám odhaľu e šoku úce skutočnosti: 45 5 % mladých od 1 do
19 rokov sledu e min. ra mesačne pornografiu
toho 9 9 % denne. V emecku prichád a ú
polovica detí prvý ra do kontaktu s pornografiou už vo veku 1 -14 rokov. Správa e SCO:
Sexual rights and sexual risks among youth online
15 uvád a: „Vý namná časť dospieva úcich
má prístup ale o e online a offline vystavená pornografii.“ V te to o lasti Európa areagovala dnes
už existu ú filtre nežiaduceho o sahu a nástro e analy u úce o sah pridávaný používateľmi. Filtre
sa však da ú o ísť. Keď dieťa četu e na rô nych portáloch nepomôže žiadny softv r na svete.
Stúpa úci kon um pornografických materiálov u detí a dospieva úcich vyvoláva množstvo otá ok
ohľadom sexuality a prináša neistotu a starosti tak dospieva úcim ako aj ich okoliu.
Ohro en sú pritom všetky deti a dospieva úci e ohľadu na stupeň v delania. akoľko dnes tra a
piatich dospieva úcich vlastnia smartfón s multimediálnymi funkciami ma ú tak mladí
nechránený prístup k pornografickým materiálom. O existencii takýchto videí a fotografií väčšinou
učitelia a rodičia nevedia.
Prevencia v o lasti používania internetove pornografie deťmi a dospieva úcimi má v súčasnosti v
Európe načn nedostatky.
Pro ektový tím preto v rámci prevencie navrhu e nasledovn :
1. Je nutn čo na skôr riadiť regionálne koordinačn miesta ktor ponúknu efektívne
preventívne prostriedky ako a koncepty ďalšieho v delávania v o lasti rodinne politiky.
2. Deti a dospieva úci musia yť v udúcnosti lepšie chránení pred stránkami ponúka úcimi
pornografický o sah nakoľko tie predstavu ú výšen ri iko nekontrolovan ho a
patologick ho používania. a to sa ako o vlášť vhodn avia nasledovn opatrenia:
a. Zvýšenú po ornosť tre a venovať tým internetovým stránkam ktor podlieha ú
ustanoveniam o ochrane mládeže. V Európe takmer neexistu e presad ovanie ochrany
mládeže o strany štátu keď ide o používanie pornografick ho o sahu.
b. Európa súrne potre u e med inárodn
predpisy. Väčšina prevád kovateľov
pornografických stránok má svo e servery niekde na ostrovoch v Tichom oceáne.
c. Sexting posielanie intímnych fotografií e dnes med i deťmi a dospieva úcimi veľmi
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ro šírený av. I a málo dospelých si uvedomu e kde e tu hranica med i „povoleným“ a
„ aká aným“. Preto považu eme a nutn a y sa spoločnosť v Európe na tieto pro l my
čo na skôr sen i ili ovala – a to prostredníctvom osvety. aším želaním sú vere n
kampane napr. pomocou plagátov diskusií školských podu atí.
d. Množstvo štúdií doka u e že kon um pornografick ho o sahu ohro u e schopnosť
nadvä ovať reálne v ťahy a podporu e sexuálne násilie. Stúpa počet sexuálnych deliktov
u neplnoletých. Výsledky dlhodo ých štúdií uka u ú že čím časte šie kon umu ú
dospieva úci pornografický o sah tým viac oddeľu ú sexualitu od kontextu v ťahov a
tým časte šie považu ú promiskuitu a normálnu. Deti a dospieva úcich e potre n v
te to o lasti lepšie chrániť. Preto požadu eme a y sa lepšila ponuka filtrov
nežiaduceho o sahu a rodičovske kontroly a a y sa preventívne v delávali a samotní
rodičia.
S finančnou podporou EÚ ola v rámci tohto Erasmus+ pro ektu „Let´s talk a out Porno“
vytvorená we stránka www.ipus4family.eu na ktore sú vere nen informačn materiály pre
rodičov ako a materiály na hl šie štúdium tejto problematiky.
TÍM Erasmus+ projektu „IPUS 4 FAMILY“
koordinátor: Stiftung Medien- und Online Sucht,
Nemecko
www.stiftung-medienundonlinesucht.de
Lernwerkstatt Europa e.V., Bulharsko
www.lernwerkstatt-bg.eu
Inter-kulturo, d.o.o., Slovinsko
www.inter-kulturo.si
FRG Timisoara, Rumunsko
www.frgtim.ro
Studio Gaus, Nemecko
www.studiogaus.com
Edukácia@Internet, Slovensko
www.ikso.net
Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie,
Rakúsko
www.kinderphilosophie.at
Sambucusforum vwz, Belgicko
www.sambucusforum.be
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