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Motion — ”Porr-ﬁlter i Skolans Néitverk”

Liberalerno
Den senaste

Till

Kommunfullm'eiktige

i

Lidképings

kommun

om

barns och ungas ékade tillgéng
till pornografi, ofta pé skoltid. Pé nationell nivé har vi fétt rapporter om barn énda neri
éttaérséldern som beréttar 0m "éckliga bilder”, samt tonéringar som vittnar om press
att stélla upp pé férnedringssex. En direkt konsekvens av pornografin, enligt dem
sjélva. Hur ér det dé Lidképing? Pé stélld fréga BSN om vi har filter installerade ér
svaret nej. Har barn Lidképings skolor surfat pé olémpliga sidor? Det vet vi inte, men
tror vi barn ér sé annorlunda hér?
tidens medierapportering har handlat

i

i

i

Regeringens beslut om en nationell strategi fér skolans digitalisering har som
att kunna garantera svenska elever en Iikvérdig tillgéng till teknik. Vi
Lidképing légger stor vikt vid detta och har kommit léngt vad géller att digitalisera
skolarbetet. Barn och unga Lidképing har tidigt tillgéng till lésplattor och datoreri
skola och férskola och anvénder dessa verktyg flitigt.
mélséttning

i

i

ocksé stor vikt vid att arbeta med normer och vérderingar och ge véra barn
och unga sunda vérderingar att ta med sig vidare livet med en sund syn pé bland
annat samlevnadsfrégor dér skolan méste vara bra pé att féra dialogen med eleverna
om sexualitet och samlevnad. Att gO'ra def méjligz‘ fdr elever att surfa pé olémpliga
sidor pa" de digitala verktyg som skolan tillhandahé/Ier rimmar dé/igt med det
vérdegrundsarbete vi a/Ia ha°ller sa" hégz‘ i Lidkdping.

Vi légger

i

kan inte acceptera att barn och unga exponeras fér material som enligt forskningen
producerar attityder och vérderingar tvértemot dem skolan kémpar sé hért fdr, oavsett
om det géller att surfa pé pornografiska sidor eller f(‘jr den delen pé sidor som
innehéller extremt véld, véldsbejakande islamism mm. Sjélvklart skall vi ha filter
installerade véra skolor och férskolors nétverk som blockerar tillgéngen till sidor pé
nétet som inte ér fc'jrenliga med véra grundléggande vérderingar.

Vi

i

Péstéenden som

récker att installera filter barnens huvuden" héller inte, och
bésta fall prov pé okunskap. vérsta fall
det ett sétt att kunna sticka huvudet
sanden. Skulle vi légga samma ansvar pé barn géllande att fdrhélla sig till cigaretter,
alkohol och éldersgréns pé biofilmer?

visar

Med

i

'a‘r

i

l

anledning av detta yrkar Liberalerna

Lidképings

o

att "det

kommun

infc‘jr

ett filter

i

Lidkﬁping

att:

mot olémpliga sidor pé samtliga skolors och

férskolors nétverk.
o

uppdrag att se (jver hur man ytterligare kan
stérka arbetet inom ramen
NOV férebyggande syfte och dérmed frémja barn
och ungas utveckling av sunda grundléggande vérderingar.
Lidképings skolor och férskolor fér
f(‘jr
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