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I ett decennium har finländska Lions talat om online säkerhet för barn. Ämnet blir allt 

mer aktuellt, oavsett om det handlar om barns hälsa, utanförskap, lärande eller 

trakasserier. Många bra saker lärs på Internet, men att använda internet har också orsakat 

problem. Vart femte barn känner sig mobbat och mer än 50 procent av nära vännerna 

har blivit mobbade (MLL). 

I en undersökning av MySafety (2021) har en av fyra personer över 10 år upplevt hat 

eller mobbning på nätet. 46 procent av 10–17-åringarna har varit föremål för kränkande 

kommentarer på nätet. 10% upplevde en känsla av depression som ett resultat av 

stötande kommentarer. Empati räcker inte längre, det krävs handling. Finländarna är 

oroade över nätmobbning och mer än hälften av barnfamiljerna är oroliga för att deras 

familjemedlemmar utsätts för hat på nätet. 

Vad behöver föräldrar för att vägleda sina barn till hälsosam medieanvändning? Det som 

behövs nu är en mediepedagogs färdigheter och stärkandet av förtroendet mellan 

föräldrar och barn. Under KiTeNet-kampanjen kommer Lions klubbar och deras partner 

att genomföra ett föräldraevenemang i sitt område om medieutbildning och hälsosamt 

onlinebeteende. Syftet är att stödja familjedialogen och vägleda barn mot att skydda sig 

själva på Internet. vägleda dem till beteende på nätet som respekterar andras rättigheter 

och erkänner brott. Tanken är att ge kamratstöd till föräldrar till barn i samma ålder och 

att dela med sig av effektiva metoder. 

Vårt elektroniska material finns online: www.lions.fi/kitenet 

Välkomna spännande och sympatiska diskussioner 

 

www.lions.fi/kitenet
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  I vårt material får föräldrar svar på sina viktigaste frågor och bra diskussionsämnen 

för gemensamma evenemang och samtal med barn.     

o Kan föräldrar läsa ett barns meddelanden? 

o Hur övervakas mobiltelefonanvändningen? 

o Hur man är tillsammans med ett barn för att undvika den dristiga digitala världen 

o Vilka åldersgränser är relevanta och varför? 

o Var ska man hjälpa till i händelse av fara? 

o Vad är vägledande uppfostran?                      

Några testfrågor om din roll som mediepedagog:  

o Har du besökt webbplatser med ditt barn, lyssna på dem 

och visa intresse? 

o Var lämnar du dina sociala medier i familjen för natten? 

o Har du diskuterat med ditt barn riskerna med att använda sociala medier och 

undvika dem? Brott... Fel i fakta... 

o Har du någonsin undrat om ditt barns digitala ark är för balanserad hälsa? 

o Har du diskuterat hur lång skärmtid som används? 

 

Om du är intresserad kan du kolla in vårt online meddelande på !!!!!!!!!!!!!!!! 


