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Обобщение - анализ на потребността по проект IPUS

Въз основа на проведения в седем страни, членки на ЕС, анализ беше генерирана важна
информация относно значението на темите интернет порнография и секстинг с техните
разновидности и свързаните с тях многообразни потребности на родители и деца. Базата
данни се основава на онлайн анкета на родители с деца (до 17 години) с помощта на
системата за оценка „Evasys“. Установени бяха, както чрез затворени, така и отворени
въпроси, потребностите в тази сфера (значение в контекста на възпитанието, налични
познания и осъзнаване на проблемите по темата, както и нуждата от подкрепа).
Количествените дескриптивни анализи показват в краткия обзор на резултатите от всички
страни, че повече от 10 процента от родителите вече са се сблъсквали с проблеми във връзка
с интернет порнографията и секстинга. Същевременно анализите на общата извадка
осветляват недостатъчното познаване и осъзнаване на проблемите, свързани с интернет
порнографията и секстинга.
Резултатите от специфичните за отделните страни извадки показват следната картина: във
всички страни родителите се чувстват конфронтирани с тематиката интернет порнография и
секстинг, макар и средно само една трета от родителите (с деца от 11 до 17 години) да са
разговаряли вече с децата си за това (относно сексуалността, за сравнение, са се водили почесто разговори). В Австрия, България, Румъния и Словения повече от 50 % от родителите
споделят, че вече са разговаряли по темата с децата си. Германия показва най-нисък резултат
от 39% от родителите. За проблеми (в момента или вече отминали) във връзка с интернет
порнографията и секстинга съобщават над 20 процента от родителите от Белгия, Румъния и
Германия, по-малко са в Австрия (12%), България (19%), Словения (5%) и Словакия (12%).
Докато в Словения и Словакия при конкретизиране на проблемите посочват само „ползване
на забранено съдържание“ , родителите от другите страни потвърждават по-разнообразни
проблемни ситуации, като например предимно „прекалената консумация “ (най-вече в
Белгия), но и „социално изолиране“ и „повишаване на агресивността“ (напр.България).
Родителите от всичките седем страни (в 5 страни над 50% от родителите) формулират
конкретна нужда от помощ, преди всичко в сферата на превенция и защита, относно достъпа
и рисковете, свързани с интернет порнографията и секстинга, както и по въпроси на
медийното възпитание в тази област. При предложенията за помощ се очертават по-големи
разлики, специфични за отделните страни. Докато например в Германия се предпочитат
предложения за консултации, една голяма част от родителите в България, Румъния и
Словакия посочват, че биха желали оферта за онлайн информация. Но общо става ясно, че
всички (нископрагови) предложения (напр. безплатен защитен софтуер) биха били добре
дошли. Това сочат и допълнителните отворени въпроси към потребността от подпомагане.
Като цяло извършените анализи, наред с представените самооценки и желания на
родителите, предизвикаха интересни дискусии и дадоха подтик за още въпроси, които ще се
включат в по-нататъшното разработване на проекта IPUS и ще обогатят развитието му в
бъдеще. При отворените въпроси особено ясно изпъкна интересът на родителите към
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предложения за превенция, както и към конкретни оферти за информация и консултации .
Освен това анкетираната целева група изрази необходимост от подкрепа относно безплатен
и диференциран защитен софтуер и настоява за мерки за повишаване вниманието на
обществеността и в училищата.
Въз основа на тези резултати може да се счита, че днес родителите се нуждаят от една
страна от разяснения, съпричастност и конкретни консултации, и от друга - от превенция и
трайна защита.
Dr. Magdalena Maack
Фондация медийна и онлайн зависимост
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