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Писмена позиция на Консорциума 

Порнографията е съставна част от света, в който живеят младежите. Проучванията показват, 

че въпреки правната уредба младежите без проблем получават достъп до нелегални порнографски 

материали, а и ги консумират (Altstötter/ Алтщьотер, 2006). Без съмнение тези възможности за 

консумация на порнография крият рискове и объркват подрастващите в тяхната сексуална 

социализация, когато няма на разположение излизаща извън тези рамки информация за 

сексуалността в реалния живот. Ако липсва компетентност критично да се осмисля видяното, 

показваната в порното безчувствена сексуалност се възприема често като нормалност. Това оказва 

влияние върху процеса на идентифициране, възприемането на тялото, на секса. Предизвикателство 

да се покажат способности. По-обширни европейски проучвания стигат до заключението, че в цяла 

Европа сблъскването с интернет - порнографията се числи към най - големите рискове в мрежата 

(Hasebrink et al., 2009). Изследването "Порно в WEB 2.0" ни изправя пред ужасяващи факти: 45,5% от 

младежите между 16 и 19 години ползват веднъж в месеца порно, 9,9% от тях ежедневно. Първият 

контакт в Германия се осъществява при  50% във възрастта между 12 и 14 години. В доклад на eNACSO: 

„Sexual rights and sexual risks among youth online“ (2015) (Сексуалните права и сексуалните рискове 

сред младите хора онлайн) може да се прочете: „Забележително голяма част от младежите има 

достъп или е изложена на влиянието на порнография online и offline.“ На това Европа реагира. Вече 

има предпазни филтри и класифициращи инструменти за генерирани от потребителя съдържания. 

Обаче филтрите могат да бъдат заобикаляни. Когато децата в движение ползват  чат-портали, никой 

софтуер на света не може да помогне. Увеличаващата се консумация на порнографски материали при 

децата и младежите повдига многобройни въпроси по темата сексуалност и предизвиква както сред 

младежите, така и в тяхното обкръжение, объркване и тревога. 

Засегнати са деца и младежи от всички нива на образованието. Тъй като почти трима от пет 

младежи разполагат със смартфон с мултимедийни характеристики, също толкова имат и незащитен 

достъп до порнографски материали. Най-често преподаватели и родители не знаят нищо за 

съществуването на такива филми и снимки. 

В Европа предлагането на оферти за превенция в сферата на поведение при ползване на 

интернет-порнография при деца и младежи в момента е недостатъчно. 

Ето защо консорциумът препоръчва относно превенцията следното: 

1. Спешно са необходими и трябва да са цел за осъществяване Регионални координационни 

центрове, които да осигуряват ефективни предложения за превенция, както и ориентирани 

към семейството концепции за обучение и работа в мрежа. 

2. Децата и младежите в бъдеще трябва да бъдат по-добре защитени от предлагането на 

порнография в интернет, характеризиращо се с повишен риск от неконтролирано и 

патологично потребление. В тази връзка като особено целенасочени се очертават следните 
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мерки: 

a) Да се следят особено зорко интернет страници, чието съдържание подлежи на защита 

за младежите. Обръща се внимание на това, че в Европа нужното прилагане на 

предпазните мерки за младежите по отношение на ползването на порнографски 

материали все още не се осъществява от всяка държава. 

b) Европа спешно се нуждае от международни регламенти. Повечето доставчици на 

интернет- порнография например разполагат сървърите си на тихоокеански острови. 

c) Секстинг, голи снимки на деца и младежи днес вече са доста разпространени. Много 

малко възрастни знаят къде тук преминава границата между „позволено“ и 

„забранено“. Затова според нас е спешно необходимо обществото в Европа да обърне 

внимание на това – чрез просвещаване. Желаем провеждане на обществени 

кампании (напр. с плакати, дискусии, училищни мероприятия). 

d) Редица изследвания сочат: консумацията на порно застрашава способността за 

създаване на връзки и  поощрява сексуалното насилие. Нараства броят на сексуалните 

посегателства сред малолетните. Проучванията показват: колкото по-често младежите  

консумират порнография, толкова повече те откъсват секса от контекста на връзката и 

считат безразборния секс за нормален. Децата и младежите трябва да бъдат по-добре 

защитени от това. Затова настояваме, да се подобри предлагането на филтриращ 

софтуер за родители  и те да бъдат съответно подготвени да действат превантивно. 

С финансова помощ от ЕС чрез проекта  на Еразъм+  ‚Let´s talk about Porno‘ / "Нека поговорим за 

порно"  на страницата www.ipus4family.eu  са представени предложения за самоподготовка, както и 

информационни материали по темата. 

 

Екипът на проекта по програма Eразъм+  

 

Координатор: Stiftung Medien- und Online  Sucht,  Германия 
www.stiftung-medienundonlinesucht.de 

 

Lernwerkstatt Europa e.V.,  България  
 www.lernwerkstatt-bg.eu 

 

Inter-kulturo, d.o.o.,  Словения 
www.inter-kulturo.si 

 

FRG Timisoara,  Румъния 
www.frgtim.ro 

http://www.ipus4family.eu/
http://www.stiftung-medienundonlinesucht.de/
http://inter-kulturo.si/?lang=en
http://www.inter-kulturo.si/
http://inter-kulturo.si/?lang=en
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Studio Gaus,  Германия  
www.studiogaus.com   

 

Edukácia@Internet,  Словакия 
www.ikso.net 

 

Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie,  Австрия 
www.kinderphilosophie.at 

 

Sambucusforum vzw, Белгия 
www.sambucusforum.be 

 

http://www.studiogaus.com/
http://www.ikso.net/
http://www.ikso.net/
http://www.kinderphilosophie.at/

