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Invitasjon til innspillsmøte om barn og digitale medier - organisasjoner
I dag er det Safer Internet Day og slagordet er «Together for a better Internet». Vi ønsker å ta
initiativ til en styrking av arbeidet for at barn og unge skal ha en tryggere digital hverdag. Vi
vil gjerne invitere ulike organisasjoner som er opptatt av barn og digitale medier til et
innspillsmøte 18. mars kl. 12.00-14.00 i Barneombudets lokaler i Karl Johans gate 7.
På møtet ønsker vi å drøfte ulike problemstillinger knyttet til barn og digitale medier, og få
innspill om hvilke tiltak som er nødvendige for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag.

Bakgrunn for initiativet
Å arbeide for en tryggere digital hverdag er et av Barneombudets satsingsområdet de neste tre
årene. Barneombudet er opptatt av at barns rettigheter skal oppfylles, også i digital medier.
Dette innebærer at de skal kunne ha tilgang til og bruke digitale medier, de skal beskyttes mot
negative ting og de skal ha muligheten til å medvirke. Digitale medier har både positive sider
og negative sider som det er nødvendig å jobbe helhetlig med. I arbeidet må vi ta med oss det
som er særegent for norske barn og digitale medier.
De fleste barn og unge i Norge har tilgang til mobil, PC og andre digitale hjelpemidler, og
mange tilbringer mye tid på nett og mobil. Vi vet at stadig yngre barn bruker ulike typer digitale
medier. Norsk barn og unge er blant de barna i Europa som bruker mest tid på nett. Ved 10årsalderen har omtrent alle barn tilgang til mobil. Ca 90 % har smarttelefon fra 10-11årsalderen. Fra 12 årsalderen for jenter og 13-årsalderen for gutter bruker nesten alle sosiale
medier.
Med tilgang til digitale medier får de en inngang til en spennende verden med underholdning,
spill og sosiale arenaer. Noen av fordelene er at med bruk kommer også muligheten til å
utforske og utvikle sin digitale kompetanse. Det å være på nettet kan også være lærerikt og vi
vet barn bruker digitale medier for å gjøre skolearbeid. Men med bruk kommer også risiko for
negative ting som digital mobbing, hatefulle ytringer, nettovergrep og skadelig brukergenerert
innhold.

Vi har lenge vært bekymret for de ubehagelige tingene barn opplever på nett. Både det de gjør
selv og det andre utsetter dem for. Det har de siste årene vært en stor økning i antall straffesaker
der barn deler nakenbilder av hverandre på nett, og saker der barn utsettes for seksuelle
overgrep av voksne på nett. Mange av disse sakene har store konsekvenser for de barna det
gjelder. Å øke straffene er ikke alene et svar på problemene. Det er viktig å satse på
forebygging, og å øke kunnskapen både hos voksne og barn.
Barn og unge etterlyser selv mer kunnskap om hva som er greit og ugreit på digitale
plattformer, og om hvem som kan hjelpe dem om noe skjer. En trygg digital hverdag krever at
barn og unge har god digital dømmekraft, og noen som hjelper dem når de opplever negative
ting i digitale medier.

Informasjon om møtet – mål og agenda
Målet for møter er få deres innspill til hvilke utfordringer og mulighetene digitale medier gir
barn og unge, og drøfte hvordan vi kan samarbeide fremover for barnas beste.
Agenda
12.00

13.55

Velkommen og innledning
Organisasjonene presenterer kort hva de gjør på feltet og utfordringer de ser.
Diskusjon om hva som bør gjøres fremover for at barn skal være trygge digitalt.
Avslutning

Praktisk informasjon
Tid: 18. mars. kl. 12.00 – 14.00.
Sted: Barneombudets lokale i Karl Johans gate 7
Alle organisasjoner inviteres til å delta med to personer. Elev-, lærling- og mobbeombudene
inviteres også til å delta med to personer totalt.
Vi vil i forkant av møtet sende ut mer informasjon til deltakerne slik at dere kan forberede dere.

Påmelding og spørsmål
Vi ber om tilbakemelding på om dere ønsker å delta, samt hvem som kommer innen 1. mars
februar 2019. Påmeldingen kan sendes på e-post til: kjersti.botnan.larsen@barneombudet.
Dersom dere har spørsmål om møtet kan dere kontakte Kjersti Botnan Larsen på e-post:
kjersti.botnan.larsen@barneombudet.no eller på telefon 466 12 610.
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