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Sammanfattning

Sveriges Elevkårer vill i egenskap som branschorganisation för elevkårer på
gymnasiet lämna våra synpunkter kring kapitel 9.4.6 som handlar om åldersgräns för
vilken ålder unga ska ha uppnått för att själva kunna samtycka till
personuppgiftsbehandling. Vi ser positivt på att utredningen föreslår en åldersgräns
på 13 år och anser inte att den bör höjas, oavsett vad övriga medlemsländer inom EU
beslutar.

9.4.6 Yttranden till utredningen angående åldersgräns

Sverige har en tradition av att skapa låga trösklar för att möjliggöra ungas
engagemang och deltagande som samhällsmedborgare. Av den anledningen delar
Sveriges Elevkårer utredningens förslag om att det inte bör lagstadgas om en
åldersgräns högre än 13 år. En stor mängd väsentlig samhällsinformation ges idag via
olika forum på internet och det är därför angeläget att unga vid 13 års ålder själva kan
söka information och delta i sociala nätverk utan att vara beroende av hens föräldrar.
Med anledning av att utredningen finner det svårt att motivera för en åldersgräns vid
16 års ålder ser vi ingen anledning att höja åldergränsen vid det fall majoriteten av
medlemsländer beslutar om en annan åldergräns än 13 år. Eftersom direktivet tillåter
medlemsländer besluta om olika åldersgränser anser vi det vara fortsatt viktigt att
värna det demokratiska värdet av att ge barn och unga rätt till självbestämmande
samt yttrande- och informationsfrihet.
Det finns flera utmaningar med möjligheten för personer att använda internet till att
kränka, trakassera och hota andra människor samt risk för lättillgänglig
desinformation. Istället för att försöka stänga ute unga från dessa forum anser vi det
vara relevant att skolan inom läroplanen fortsatt arbetar med källkritik och inom
värgegrundsarbetet tydliggör om beteenden på nätet. Det behövs dialog mellan unga
och vuxna om beteenden på nätet och vilka lagar som gäller såväl i verkliga livet som
online.
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