Viðmið vegna umfjöllunar um
börn á samfélagsmiðlum
Viðmiðin eru hugsuð sem heilræði fyrir foreldra og aðra aðstandendur
barna, vegna umfjöllunar um börn á samfélagsmiðlum. Í þeim er fjallað um sjónarmið sem gott er að hafa í huga þegar myndum og öðrum
persónuupplýsingum um börn er deilt á samfélagsmiðlum.

F

oreldar og aðrir aðstandendur barna eru sérstaklega hvattir til að hugsa sig um áður
en færslum um börn er deilt á samfélagsmiðlum, með friðhelgi barnsins að leiðarljósi.
Viðmiðin byggja á grunngildum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna.

FRIÐHELGI
Öll börn eiga rétt á friðhelgi einkalífs, samkvæmt Barnasáttmálanum og stjórnarskrá Íslands, rétt eins og fullorðnir - bæði innan heimilis og utan. Börn eiga rétt á að njóta friðhelgi um lífshætti sína og einkahagi. Það sama gildir um tilfinningalíf barna, tilfinningasambönd þeirra og trúnaðarsamskipti.

SAMÞYKKI
Mikilvægt er að fá samþykki hjá börnum áður en talað er um þau á samfélagsmiðlum
eða birtar af þeim myndir, að teknu tilliti til aldurs þeirra og þroska. Hafa þarf í huga að
börn kunna að hafa skoðun á umfjöllun um þau eða myndbirtingum af þeim, þrátt fyrir
að vera ung að aldri og að taka ber tillit til skoðana þeirra.

ÁBYRGÐ
Foreldrar, forsjáraðilar og aðrir sem annast börn bera ábyrgð á velferð þeirra og eiga að
vera meðvitaðir um mannréttindi barna. Allt sem birt er á netinu má finna síðar og getur
haft áhrif á líf barnsins með ýmsum hætti. Er því mikilvægt að setja sig í spor barnsins og
hugsa um hvaða áhrif myndir eða umfjallanir geta haft á barnið síðar.

ÖRYGGI
Hafa ber í huga að öryggi mynda á netinu verður aldrei fulltryggt. Sá möguleiki er alltaf
fyrir hendi að myndum eða umfjöllun verði dreift, jafnvel af lokuðum síðum. Einnig er
áríðandi að upplýsingar um staðsetningu og GPS-hnit fylgi ekki myndum sem deilt er af
börnum á samfélagsmiðlum þannig að óviðkomandi aðilum verði ekki kunnugt um staðsetningu þeirra.

