Motion
Porrfria miljöer för barn – viktig åtgärd mot sexuella
trakasserier och övergrepp
Att rätten att bestämma över sin egen kropp och slippa sexuella ofredanden
eller sexuellt våld har varit i fokus de senaste åren har knappast undgått
någon. Rörelser som Fatta! har argumenterat för samtyckeslagstiftning och
påvisat det obegripliga i att våldtäktsoffer skuldbeläggs medan
gärningsmännen går fria, idag har vi också en sådan lagstiftning. Sexuella
övergrepp och våld har funnits i alla tider, men övergreppen ser delvis
annorlunda ut idag. Det är något som bland andra kriminologen Nina Rung
kopplar till pornografin; de senaste åren har pornografin blivit mycket
lättillgänglig samtidigt som den blivit grövre än någonsin. Dagens
mainstreamporr visar sexuella övergrepp, förnedring, skällsord och fysiskt
våld mot kvinnor. Filmer som sexualiserar mäns våld finns ett knapptryck
bort i barns telefoner och datorer. Genomsnittsåldern för när killar i Sverige
börjar se porr är tolv år, enligt Unizon. Det är långt tidigare än den egna
sexdebuten, lång tid för att normalisera en bild av sex utan samtycke.
Barn har rätt att slippa pornografi. Förskolor, skolor, fritidsgårdar,
mötesplatser och idrottsanläggningar i Gävle kommun borde därför tillämpa
filter som blockerar pornografi på sina datorer och trådlösa nätverk. Att mot
sin vilja tvingas titta på pornografiskt material är också ett sexuellt
övergrepp. Elever och skolpersonal ska kunna hänvisa till skolans policy om
någon tittar på pornografi i skolan, och på så sätt kränker barns
grundläggande rättighet att inte utsättas för våld. All personal ska ha en rutin
för att tala om pornografi som en form av mäns våld mot kvinnor. Skolans
sex- och samlevnadsundervisning behöver ha ett tydligt fokus på samtycke
och behöver tala om och problematisera bilden av sex som förmedlas av
porrindustrin.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet

● Att möjligheterna att införa ett så kallat porrfilter på nätverk samt på
datorer, plattor och telefoner, som används i kommunala
verksamheter utreds.
● Att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn erbjuds
fortbildning om samtycke samt om sexuellt våld och trakasserier.
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