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#nätsmart: Så skyddar du ditt barn mot
övergrepp på internet

Anmälningarna om sexualbrott på nätet ökar dramatiskt. Enligt
brottsförebyggande rådet fördubblades antalet anmälningar om Utnyttjande
av barn för sexuell posering (att barnet uppmanas posera framför en
webbkamera) bara mellan 2013 och 2014. Samtidigt är mörkertalet stort, de
flesta barn som utsätts för övergrepp på nätet berättar det inte för en vuxen
på grund av rädsla och känslan av skam och skuld för det som hänt. Rädda
Barnen släpper i dag handboken #nätsmart vars syfte är att hjälpa vuxna att
vägleda barn på nätet och prata med barn om risker som finns på internet.

- Vi vet att många föräldrar och andra vuxna omkring barn är oroliga för att



deras barn ska råka illa ut men att många samtidigt känner sig vilsna i hur de
på bästa sätt kan skydda sina barn. Med #nätsmart vill vi underlätta för
föräldrar att vara en skyddsfaktor för barnen, säger Elisabeth Dahlin,
generalsekreterare på Rädda Barnen.

Förövare söker sig till platser som är populära bland barn och att de ständigt
hittar nya strategier för att få kontakt med barn i sexuellt syfte. Därför
fokuserar Rädda Barnens handbok på hur vuxna i barns närhet kan bidra till
att förebygga brotten också skapa förutsättningar för att barn berättar om
något på nätet känns fel eller redan hänt.

- Vårt viktigaste budskap är att föräldrar ska dela nätet med sina barn. Det ska
kännas lika självklart att fråga barnen om hur det varit på nätet som om hur
skoldagen varit. Det finns mycket skam och skuld kopplat till den här typen
av utsatthet och just därför är det viktigt att ha en pågående dialog om vad
som händer på nätet med sina barn, säger Maria Schillaci som är psykolog på
Rädda Barnen och författare till #nätsmart

För mer information och intervju med Maria Schillaci, kontakta Jakob
Andersson, pressansvarig på 08 698 9288

#Nätsmart kommer finnas tillgänglig på www.räddabarnen.se/natsmart men
också längst ner på denna sida under dokument.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

http://www.raddabarnen.se
http://www.twitter.com/raddabarnen
http://www.facebook.com/raddabarnen
http://barnrattskampe.se/
http://www.youtube.com/user/raddabarnen
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