
 

Side 1 af 1 

Nyhedsbrev nr. 14 - November 2021 
Sex er kommet for at blive! 

 

 

 

Groucho Marx sagde; ”Jeg tror at sex er kommet for blive”. Måske var det ikke alene med baggrund i 
den sætning, at Danmark frigav billedpornografien i 1969? Men vi gjorde det. Det danske frisind blev 
verdenskendt. Gik viralt, om du vil? Hvorfor taler vi så ikke om sex, porno eller online porno. Ny 
undersøgelse peger på, at det bør vi. De unge ser det - ikke altid frivilligt. Andre kan ikke slippe det.       
 
Nyhedsbrev om online porno? Hvorfor? Fordi det fylder. Vi må ikke ignorere det. Jeg deltog i sidste 
uge på en konference på Christiansborg. Her offentliggjorde Mediesundhed for børn og unge 
Danmarks første - og længe ventede - rapport over børn og unges egne perspektiver på, hvordan 
digital pornografi påvirker dem? De adspurgte udgør et repræsentativt udsnit af unge i alderen 15 
og 18 år. Oplægsholderne var psykologer, sociologer, forskere, folketingspolitikere og debattører. 
Alle med enten særlig kvalificeret viden eller en professionel, nysgerrig bekymring.  
 
Sociolog Eva Steensig fremlagde rapporten. Hun fortalte at 71% af de unge har set porno inden de 
fyldte 15 år. Gennemsnits debutalderen er 12,8 år for at se online porno. Det er 3 år før de fysisk 
debuterer med sex! 77% af de adspurgte har forældre-fri adgang til porno! En fjerdedel har set 
uønsket porno på Instagram, en fjerdedel på Snapchat og 17% på TikTok. Kun en tredjedel har ikke 
oplevet uønsket porno på sociale medier. Ønsker du at vide mere? Klik på nedenstående link. 
A4_Rapport_Medie_sundhed_v4.pdf (mediesundhed.dk) 
 
Porno er verdens største ”kulturområde”. 40% af al internettrafik er pornorelateret. 2 milliarder sites 
hedder noget med porno. I 2016 viste Pornhub 92 milliarder videoer. Men som de fleste 
Techgiganter, gjorde Pornhub indtil 2020 alt for lidt, for at fjerne skadeligt indhold. Men nu er deres 
ansvarsfrihed udfordret! Pornhub fjerner millioner af videoer - Filmmagasinet Ekko (ekkofilm.dk)    
 
Sagen er, at forældre ikke taler om sex med deres børn og unge. Vi har ikke tradition for det, eller et 
brugbart spørgeskema! Måske burde vi have ét?  Emma Willerslev, jurist og yngste deltager sagde 
på konferencen: ”Jeg delte skolegård med drenge, der er opdraget på Pornhub”. Emma delte en frygt 
for, at hvis ikke vi taler om det, så efterlader vi børn og unge med en forvrænget kønsidentitet. 
Begge køn vil tro, at det de ser online, er det der forventes at de præsterer.   
 
Anne Bjerre, psykolog og stifter af https://girltalk.dk delte viden om ”OnlyFans”. Det minder om 
Instagram. Fra at være et billeddelingsmedie for fitness folk og influencers, er det i dag ”sitet”, hvor 
piger deler seksuelle billeder af dem selv for penge.  Anne Bjerre gav dette råd: ”Ingen skal dele et 
intimt billede med nogen, før de også vil udlevere dankort og pinkode til selvsamme person”!   
 
Internettet er ungt og ramt af børnesygdomme. Men hvis vi er bevidste om, at den opmærksomhed 
vi skænker én ting, tages fra noget andet, så kan vi undgå kroniske tilstande. Den digitale verden 
kræver opmærksomhed. Din opmærksomhed. Pay attention – jeg siger det bare!      
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