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Sammanfattning
Surfa Lugnt har här sammanfattat våra synpunkter kring kapitel 9.4.6,”Barns samtycke som
rättslig grund”. Surfa Lugnt delar den slutsats som utredningen kommit fram till, det vill säga
att Sverige bör besluta om lägsta möjliga åldersgräns, 13 år, enligt EU:s
dataskyddsförordning.
Synpunkter
I Sverige använder i princip alla barn och unga internet. I åldersgruppen 13-16 år har så
många som 97 % en egen smartphone enligt Statens Medieråd ”Unga och medier 2017”.
Unga använder internet bland annat för att söka kunskap, se på film, spela spel och umgås
med varandra. Unga använder också internet när man söker hjälp och råd, något som till
exempel BRIS och UMO också vittnar om. Internet är för dem en självklarhet och inte något
som man använder ibland, utan snarare den ”riktiga” världen som finns där dygnet runt.
Surfa Lugnt är djupt oroliga över vad förslaget kommer att få för konsekvenser om Riksdagen
skulle fatta beslut om en högre åldersgräns än 13 år. Frågorna är många. Hur skall beslutet
om åldersgräns efterlevas? Vad händer i de fall där vårdnadshavarna inte har en elegitimation? Hur ska skolan hantera de unga som inte får föräldrarnas medgivande? Skall de
barnen lämnas utanför kunskapsinhämtning, social gemenskap eller möjlighet att söka
hjälp? Kommer beslutet att leda till att unga ljuger om sin ålder och/eller förfalskar sin
identitet?
Sverige riskerar i och med den nya Dataskyddsförordningen att få en ännu större digital
klyfta.
Blickar vi bakåt har samhällen en historia av att begränsa ny teknologi av rädsla för hur det
påverkar våra sociala och mänskliga värden. Först var det radion, sen tv:n och videospel.
Erfarenheten lär oss att det som behövs är inte lagar som begränsar användandet av ny
teknologi, utan det är samtal, diskussion och kunskap. Vi på Surfa Lugnt förespråkar därför
en utökad och förbättrad dialog kring internet mellan barn och vuxna framför en reglering av
användandet.
Surfa Lugnt önskar att någon myndighet/organisation får i uppgift att utvärdera
konsekvenserna efter införande av åldersgräns, för att möjliggöra ett nytt ställningstagande
om negativa resultat blivit följden.
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