LEKTION 7

Pornografi,
prostitution &
människohandel

Syfte och mål med lektionen:
Eleverna får reflektera över pornografins konsekvenser för individer,
relationer och medverkande, samt fundera över sambandet mellan
pornografi, prostitution och människohandel.
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1. Övning

Internet – ett laglöst land?
Regler/lagar som finns för att skydda barn och unga från innehåll i media som de kan må dåligt av:

Bio: Åldersgränser, t ex 7 år, 11 år, 13 år, 15 år.

TV: Regler för vilken sorts innehåll som inte får visas på tider
		
när barn oftast tittar (t ex ej våldsamt/sexuellt innehåll).

Internet: ?

Syftet med åldersgränser på film som visas offentligt är att skydda barn från att se filmer som kan vara till skada för deras
välbefinnande. Att diskutera: Om man vill arbeta för att skydda barn från innehåll de kan må dåligt av, vilka regler skulle då
behöva finnas för innehåll på nätet tycker ni? Har ni själva sett saker ni önskar att ni aldrig sett? Eller sett de för tidigt?
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2. Övning

Pornografins påverkan

Nedan ser ni loggorna för
en svensk och en amerikansk
organisation som ifrågasätter
porrindustrin och som på olika
sätt vill motverka porrens
konsekvenser.

Sifo: 8 av 10 unga vill lagstifta mot nätporr till minderåriga.
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Diskutera:
5 Varför tror ni att det finns föreningar
som arbetar “mot” porr?
5 Varför tror ni att en så stor andel av
ungdomar vill se en lagstiftning för att
skydda barn under 18 år från porr?
Diskutera vidare:
Hur tror ni själva att porr kan påverka:
5 personen som tittar på porr?
5 personens partner/relation?
5 personerna som är med i filmerna?
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3. Övning

3 par
En kille och en tjej ska ha sex med varandra. Det är “första gången” för båda.
Diskutera i smågrupper om ni tror att deras upplevelse av att ha sex kan
påverkas om de sett porr och i så fall hur.
5
5
5
5
5
5

Båda
personerna
har tittat
mycket på
porr

tempo i hur snabbt man går framåt
kommunikation, koll på samtycke
vems njutning som är i fokus
val av sexuella aktiviteter och ställningar
förekomst av handlingar som visar närhet/ömhet (t ex smek/kyssar)
förekomst/nivå av aggressiva beteenden

En person
har tittat på
porr men inte
den andra

Ingen av
personerna
har sett porr
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Redovisning av era svar (läraren skriver, ta ett par i taget):
Båda
personerna
har tittat
mycket på
porr

En person
har tittat på
porr men inte
den andra

Ingen av
personerna
har sett porr
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4. Övning

En experimentgeneration?

Felix och Dani, 21 år, har gjort dokumentärfilmen “High
Speed Internet Porn and the Experiment Generation”
som finns att se här.

Se de inledande 13 minuterna av filmen och diskutera:
5 Vad tänker ni efter att ha sett filmen?
5 Hur brukar man höra killar prata om porr? Skiljer
det sig mot hur killarna i filmen pratar? Varför/varför
inte tror ni?
5 Varför tror ni att filmen heter “The Experiment
Generation”?
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Sammanfattningsvis:
Det finns baksidor av både porrindustrin och porrkonsumtion som är viktiga att prata om.
Pornografin innehåller ofta könsstereotyper, t ex om manlig överordning och kvinnlig underordning.
Pornografin innehåller ofta aggressiva/våldsamma handlingar, framför allt utförda av män mot kvinnor.
Många tjej- och kvinnoorganisationer menar att porren är kvinnoförnedrande av just ovanstående anledningar.
Många män som begår grova sexualbrott har visat sig ha mängder med pornografiskt material som liknar de brott de
begått.
5 Personer som säljer sex berättar att de ofta får frågor/krav på att de ska göra saker som köparen sett i porrfilmer.
5
5
5
5

Bland de som tittar mycket på porr beskriver en del:
5 Svårigheter att bli upphetsade i verkliga situationer, med verkliga personer.
5 En sorts “beroende”, de tittar mer än de själva vill och det går ut över andra delar av livet.
5 Ett behov av mer och mer extrem pornografi för att få samma upphetsande effekt.
Bland de som lever med någon som tittar mycket på porr beskriver:
5 Främst tjejer att de pressats/tvingats till att göra samma saker som deras partners sett i porr.
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5. Faktadel

Vad är sexköpslagen?
Sexköpslagen innebär att det är:
olagligt att köpa sex
men inte olagligt att sälja sex

Kan ni gissa
varför?

Se intervju med polisen Simon Häggström när han pratar
om sexköp och sexhandeln i Sverige här
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6. Avslutning

Hur hänger pornografi och prostitution ihop?
Många människor skiljer pornografi från prostitution eftersom det ena sker på film och
det andra i det verkliga livet. Men båda fallen handlar om att någon betalar för sexuella
handlingar. Dessutom visar forskning att:
5 Det ofta är samma personer som utnyttjas i pornografi som utnyttjas i prostitution och
människohandel. (En studie av 854 personer som utnyttjats i prostitution i nio länder
visade att nästan 50% även hade utnyttjats i pornografi.)
5 Precis som i prostitution så lider kvinnor som medverkar i pornografi ofta av både
psykisk ohälsa och social utsatthet. Det handlar bland annat om fattigdom, sexuella
övergrepp under barndomen, erfarenheter från fosterhem och hemlöshet.
5 Precis som i prostitution lider en stor andel av kvinnor som utsätts i pornografi av
posttraumatisk stress (PTSD).
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Mer information och stöd
Alltid sedd
Ellencentret
Novahuset
Ungarelationer.se
Tjejjouren.se
Killfrågor.se
Preventell
Talita
Safeselfie.se
Bris
ECPAT
Changing Attitudes
Polisen
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