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Angående: Bättre internet för barn för att skydda dem från hot på nätet under den aktuella 
nedstängningen

I dessa utmanande tider präglade av covid-19-utbrottet spelar den digitala tekniken en viktig roll i det 
dagliga livet för alla, även för barn, bland annat eftersom undervisningen fortsätter med hjälp av 
digitala utbildningsmaterial och verktyg.

Denna aldrig tidigare skådade möjlighet som den digitala tekniken erbjuder utökar dock den tid som 
barnen tillbringar framför datorskärmen, vilket innebär att de i högre grad utsätts för vissa digitala hot 
och olämpligt innehåll, såsom pornografi på nätet.

Vi vet att pornografi på nätet ger en fiktiv och stereotyp bild av sexualitet, och detta kan hos unga 
användare skapa vilseledande uppfattningar om sexualitet, inadekvata förväntningar när det gäller 
förhållanden och en syn på kvinnor och män som sexuella objekt. Mot bakgrund av denna osäkra 
situation är kommissionen skyldig att se till att barn kan fortsätta sin utbildning under bästa möjliga 
förhållanden.

1. Hur kommer kommissionen att försäkra sig om att barns och ungdomars värdighet skyddas från 
skadligt innehåll när de utforskar de otaliga möjligheter som internet erbjuder?

2. Kommer kommissionen att ta fram en uppsättning gemensamma riktlinjer för att skydda barn från 
ofrivillig exponering för pornografi på nätet, genom att börja med att öka medvetenheten om de 
skadliga effekterna av pornografi och skapa möjligheter för både föräldrar och barn att aktivt 
skydda sig? 
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1 Denna fråga stöds av ytterligare en ledamot utöver frågeställarna: Maria Grapini (S&D)


