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Vznikol web, ktorý chce riešiť
Aktuálny problém dospievajúcich detí – sexting a pornografiu
Rodičia priznávajú, že sa ich deti stretávajú s pornografiou a sextingom. Bezpečnosť na internete je
téma, ktorej sa rodičia musia začať skutočne venovať. Projekt IPUS, do ktorého sa zapojilo aj
občianske združenie Edukácia@Internet, sa zameriava na pomoc rodičom chrániť zdravý vývoj
detí.
Dospievanie mladistvých je v dnešnej dobe neprekonateľne späté s informačnými technológiami
a internetom. Takmer každé dieťa má smartfón či tablet, častokrát s predplateným internetom
priamo v zariadení. Ostatní sa zasa môžu kdekoľvek pripojiť na internet cez wifi. Majú rodičia
skutočne pod kontrolou, ako sa ich dieťa správa v online prostredí? Posvieťme si na pornografiu
a sexting na internete.
Vo februári 2016 sa realizovala anketa zameraná na rodičov. Jej cieľom bolo zistiť, ako im pomôcť
predísť rizikám spojeným s tým, ako internet používajú ich deti do 17 rokov. Prieskumu sa
zúčastnilo celkom 912 rodičov zo 7 krajín EÚ (Slovensko, Nemecko, Bulharsko, Slovinsko,
Rumunsko, Rakúsko a Belgicko).
Je sexting a pornografia skutočný problém?
Ako sexting označujeme posielanie intímnych obrázkov alebo videí prostredníctvom internetu.
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že až 70 % rodičov vie alebo podozrieva svoje deti staršie ako 11
rokov zo skúseností s pornografiou na internete. 30 % rodičov sa obáva, že ich dieťa sa stretlo so
sextingom. Tieto alarmujúce čísla odrážajú stav spoločnosti a zvýšenú potrebu vzdelávať rodičov na
mediálnej úrovni.
S povolením autorov preložil projektový tím do svojich jazykov jedno z videí portálu
Handysektor.de. Video Čo je to vlastne sexting? objasňuje na príbehu Toma a Lízy, ako môže
dopadnúť neuvážené posielanie intímnych fotografií kamarátom.
[video] https://www.youtube.com/watch?v=wYKVPOXEvTw
Šokujúce je, že napriek tomu, že rodičia priznávajú možnosť, že ich dieťa prichádza do styku
s nevhodným obsahom na internete, nepoužívajú dostatočný softvér na ochranu detí. Iba tretina
rodičov používa ochranný filter a len zopár z nich siahlo po jeho platenej kvalitnej verzii.
Pre mnohých rodičov pornografia a sexting nie je téma na rozhovor s deťmi. Pre nedostatok
vedomostí a zvedavosť deti často hľadajú na internete odpovede na svoje otázky o sexualite. Práve
rodičia sú zdroj, odkiaľ dieťa môže dostať relevantné informácie, neskreslené internetom.
V lete 2017 spustil tím projektu IPUS webovú stránku, ktorá dáva odpovede na otázky rodičov. Na
základe výsledkov ankety bol vytvorený obsah, ktorý pomôže rodičom rozprávať sa s deťmi na túto
stále tabuizovanú tému pornografie a sextingu:
•
•

Hovoríme s chlapcami – Čo láka chlapcov na internetovej pornografii? Taja sledovanie
pornografie alebo sa otvorene priznávajú? Čím to ospravedlňujú?
Hovoríme s dievčatami – Sledujú pornografiu potajomky aj dievčatá? Ak áno, čo ich k tomu
vedie? Aký majú k nej postoj a kde sú ich hranice?

•
•
•

Pre rodičov – Ako sa mám s deťmi zhovárať na tému pornografia? Ako sa k tejto téme
pristupovalo v mojej rodine? Ovplyvnilo to môj dnešný postoj k sexualite?
Bezpečnosť – Kde nájdem bezplatný program na rodičovskú kontrolu? Je u nás pornografia
legálna? Môžem byť ako rodič trestne stíhaný, keď moje 14-ročné dieťa posiela cez internet
svoje nahé fotografie? Prečo mám byť opatrný pri zverejňovaní fotografií z dovolenky?
Premýšľajme spoločne – Ako sa mám s deťmi rozprávať na takúto tabuizovanú tému? Ako
vôbec začať rozhovor? A prečo je to nutné?

Posledná časť obsahuje tiež zbierku skutočných príbehov z rôznych krajín Európy. Sú to príbehy
detí a dospievajúcich, ktorí doplatili na prílišnú dôverčivosť či podcenili bezpečnosť na internete.
Veríme, že prinútia deti dobre si premyslieť, s kým sa na internete priatelia a komu nabudúce pošlú
svoje fotografie.
Odkaz na webovú stránku projektu: http://ipus4family.eu/sk
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