Kend dine rettigheder – også online
Børn, I skal kende jeres rettigheder - for de er jeres! De er jeres, hvad enten I bevæger jer i
skolegården, på fodboldbanen eller på Snap og TIKTOK. Andre skal også kende jeres rettigheder, og de skal overholde dem. Hvis det glipper, råber I op - og I råber højt! Jeres rettigheder skal guide og beskytte jer. De skal skabe tryghed og sikkerhed, hvor end I er.
Tilbage i 1980 besluttede FN sammen med alle verdens lande, at alle børn have de samme
rettigheder - uanset hvor man vokser op, og hvilke vilkår man lever under.
Rettighederne er skrevet ned i FN’s Børnekonvention. Da de blev skrevet ned for over 30 år
siden, var der ikke noget internet, ingen sociale medier – ingen online computerspil, sms’er
eller fora på nettet.
Alt er ændret i dag.
Hele vores sociale liv er en sammensmeltning af off- og online fællesskaber, som vi færdes i
samtidig.
Hvad der ikke har ændret sig, er jeres rettigheder. Så lad os minde hinanden om, at:

Du har ret til at kende dine rettigheder. Staten skal sørge for at både børn og voksne kender
Børnekonventionen, så dine rettigheder bliver synlige, styrkes og respekteres.

Du har ret til at oprette og/eller melde dig ind i fællesskaber, grupper og fora sammen med
dem, du vil.

Dit privatliv har ret til at blive beskyttet. Ingen må læse dine private beskeder, og du har ret
til at være anonym, når du har lyst. Det gælder også billeder eller videoer, som fx dine
venner, forældre eller andre deler eller lægger op af dig. Det indhold kan du til hver en tid
kræve at få slettet, ligesom du også har ret til at fjerne tags af dig.

Du kan ikke kontrollere alt, hvad du støder på online, men du har ret til at færdes trygt.
Du skal ikke føle dig mobbet eller forfulgt, og du har ret til ikke at blive udsat for seksuelt
krænkende eller voldeligt indhold, ligesom du heller ikke mp blive udsat hor hate-beskeder.

Du har ret til at blive beskyttet mod misbrug og trusler, både fra folk du kender og fra folk,
du aldrig har mødt før. Du har ret til at melde indhold og profiler, der overtræder dine
rettigheder – og til at blokere følgere. Du har også ret til at få slettet personlige oplysninger
om dig, der fx kan ligge på nettet, ligesom du har ret til at lukke dine profiler og have dine
koder og login-information for dig selv.

Uanset dit køn, din seksualitet, din nationalitet, din religion og din alder har du de samme
rettigheder som alle andre børn. Og alle andre børn har samme rettigheder som dig.
Du og andre børn har derfor ret til at være til stede digitalt uanset, hvem du er som person.

Du har ret til at sige din mening og give udtryk for dine holdninger, hvor og hvornår du vil
samt at dele dit eget indhold – så længe du ikke krænker andre og respekterer andres grænser.

Du har ret til at vide, hvad der foregår og hvor de informationer og det indhold, du bliver
eksponeret for, kommer fra. Det er langt fra alt, man ser på nettet, som er ægte og som man
kan stole på. Alle kan manipulere med billeder, poste skjult reklame, oprette falske profiler
og sprede falske nyheder og rygter. Det er vigtigt at vide, hvordan du kan spotte det – og
hvad du kan gøre.

Du har ret til at sige fra og gå til dine forældre, skolelærere eller andre voksne i dit liv, hvis du
føler dig utryg, krænket eller er i tvivl om, hvad du skal gøre. Det gælder også, hvis du ser
noget, som går ud over andre end dig selv eller du er kommet til at gøre noget, du fortryder
og gerne vil ændre eller undskylde for.
Du har ret til at gå offline. Leg og kreative aktiviteter kan også foregå uden for skærmen, og
det er i orden ikke at være tilgængelig hele tiden. Snak med dine forældre eller andre
voksne, hvis du føler, at det er for meget, og aftal med dem, hvordan I sammen kan minimere antallet af medier og stadig have kontakt.

