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The State of the World’s children 2017: 

BARN AV EN DIGITAL  VERDEN

Den 11. desember  lanserte Unicef sin rapport: Barn av en digital verden og arrangerte samtidig 
et seminar.

Rapporten finner du her.

Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge, åpnet seminaret. Hun mener man må fokusere på
barns trygghet på nett, og finne ut hva slags virkning teknologien har over hele verden. Det 
passet med lansering og seminar den 11. desember, da dette var Unicefs 71-årsdag. 

En film som viste 10 barn på flukt fra Tchad ble vist. De fikk tilgang på Internett for første gang i 
sitt liv. Og hva brukte de det til? Jo, prøve å finne familiemedlemmer og finne artikler som 
hjelper dem til å forstå hvorfor de er på flukt. Disse barna så bare mulighet med endelig å være 
på nett. Noen syriske barn har utviklet en app, hvor de utveksler tjenester. Det handler ikke om 
penger, men hvis du syr for meg, klipper jeg håret på deg osv. I de store flyktningeleirene hvor 
det ikke finnes penger, men mange ressurssterke mennesker, er det jo fabelaktig å få en app hvor
utvekslingen av tjenestene er satt i system.  Generalsekretæren påpekte videre at Internett 
skaper store forskjeller på fattig og rik, og barn har som regel store hull i kunnskap om sikkerhet 
på nett og på hvilke konsekvenser dette kan få.  Dette tar Unicef veldig alvorlig. 

Rapporten er laget i samarbeid med Telenor Group, og Mai Oldgard og Ellen Bjørlo fra Telenor 
Norge presenterte en del tiltak de gjør som er rettet mot barn. De har en kampanje som heter: 
Bruk huet! Og en Foreldreskole. De retter seg inn mot Bærekraftsmål 10 – Redusere forskjeller, 
og prøver å fokusere på alle muligheter nettet gir, samtidig som de viser til hvor farlig og utrygt 
det kan være.  De har turnert i hele Norge på skoler med kampanjen Bruk huet! og ser til sin 
fortvilelse at foreldre ikke møter opp eller viser noen som helst interesse. Barn og unge må være 
med å bestemme hvordan dette skal løses. 

Seniorrådgiver Thomas Haugan Hepsø fra medietilsynet gjorde oss oppmerksom på Stygg bruk – 
koblet til et internasjonalt nettverk  om trygghet for barn på nett. Dette følger 
Barnekonvensjonen og Ministerrådet i Europarådet ønsker å styrke barns rettigheter i det 
digitale universet.  Han viste også til hjelpelinjen: Kors på halsen, som er Røde Kors’ hjelpelinje 
for barn som opplever skumle ting på nett. 

Direktør Torgeir Waterhouse i IKT Norge var en fabelaktig, levende foredragsholder og formidler. 
Budskapet var klokkeklart. Han mente at de voksne hadde meldt seg av debatten. Vi unnskyldte 
oss med at barn og unge er så mye flinkere på dette så de må ordne opp selv. Ja, mente han, de 
lærer å bruke duppedingsene i tidlig alder og har teknisk innsikt, men de må som alle barn til alle
tider lære hvordan et samfunn fungerer og hvordan man skal forholde seg til andre mennesker 
osv. Vi voksne må være med hele veien, med rettledning og veiledning. Balansegangen er om 
man skal gå over til overvåkning.  Problemet er at vi er i ferd med å skape en Fluenes herre- 
situasjon, og det vil eksplodere i ansiktet på oss. FN sier at alle må ha tilgang til nett – dette er en
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menneskerett, men vi må lage gode systemer rundt det slik at man virkelig kan nyttiggjøre bare 
de gode sidene ved Internett. 

Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet tok for seg for eksempel apper og hva som står i vilkår 
og betingelser som er knyttet til dem. Han nevnte noen hårreisende eksempler som for 
eksempel Tinder, som må knyttes opp til din Facebook-profil, og samtidig overleverer du 
ansvaret for alle dine bilder og personlige opplysninger til Tinder og de kan gjøre absolutt hva de 
vil med det.  Dette har faktisk Norge vært med på å endre, og det er nå bedret over hele verden. 
Men dette er bare et eksempel. Han hadde også med seg en dukke, som kunne kobles opp, slik 
at den var programmert  til å svare på spørsmål du stilte den. Dette gikk via Bluetooth, og hvis 
alle i salen koblet seg opp på Bluetooth, kunne den hente opplysninger fra alle våre telefoner i 
rommet.  Huff, det er godt vi har Forbrukerrådet som passer på slike ting. 

YouTuberen Malin Nesvoll Vangnes avsluttet med å fortelle om hvordan hun hadde kommet bort
i slikt et merkelig «online»-yrke, men snakket også om ansvaret hun måtte ta med hvilke svar 
hun ga unge mennesker som henvendte seg osv. Det var et mye større ansvar enn hun hadde 
regnet med. 

Spennende rapport, med mange gode kommentarer underveis i seminaret. Lanseringen ble 
leder av Kristin Oudmayer, fagansvarlig i oppvekst og inkludering i UNICEF Norge. 


