Drengene i klassen
ser ofte på bare damer og
porno - også i frikvarteret
og i timerne
Kamma 9. klasse (interviewet ifm en
temadag om porno)

Porno giver drenge og piger et
fordrejet syn på kvindekroppen
og på sex
Olga og Alma, 9. klasse (ifm 9 .kl. projektopgave)

Min afhængighed af
porno begyndte da
jeg gik i 3. klasse

Kennet, 20 år

ER
PORNO
USUNDT ?

- åbenhed om pornoens påvirkning

Hvad og hvem
er Porno &
Samfund?

- åbenhed om pornoens påvirkning

Porno og Samfund er en forening som
har til formål at oplyse om pornoens negative
påvirkninger i samfundet for at begrænse
pornoens skadevirkninger.
Vi arbejder for at tilvalg af porno sker på et
oplyst grundlag, og ikke pga. ufrivillig eksponering eller et uoplyst grundlag. Visionen
er et samfund uden negative påvirkninger af
pornografi, hvor udsatte beskyttes mod porno og borgere kan træffe et oplyst valg.

>> Porno og Samfund hed tidligere Pornofrit
Miljø, men har for nylig skiftet navn for bedre
at kunne favne alle aspekter af porno samt
oplyse om dens påvirkning af og indvirkning
på samfundet og dens borgere.

>> Porno kan nemlig på flere måder sammenlignes med andre former for stimulanser,
så som alkohol, narkotika og ludomani.
Selvom der for mange er tale om noget
”man nyder” kan der dog være alvorlige
konsekvenser som kan ende i afhængighed.

>> Som forening vil
fund gerne hjælpe alle,
med at få et nuanceret,
selvkritisk forhold til

Porno og Samog især unge
realistisk og
porno.

Kan porno virkelig være usundt?

Hvad gør vi?

Porno og Samfund tilbyder hjælp til at
blive ”klædt ordenligt på” når der skal tales
med børn og unge om porno og pornoens
påvirkninger.

>> Porno og Samfund tilbyder at komme ud
og holde foredrag, oplæg eller workshops om
porno - f.eks. i forbindelse med skolebestyrelsesmøder, forældremøder, temadage for
lærere eller elever. Der ydes også assistance
til elever der ønsker at skrive projektopgaver
el. lign.

Porno og Samfund
arbejder bl.a. for at:

>> Der skal pornofiltre
på offentligt tilgængelige
computere f.eks. på skoler,
fritidshjem og biblioteker

>> Tilgængeligheden til
porno i det offentlige rum
herunder bl.a. internettet
skal undersøges og reguleres hvor det er nødvendigt

HISTORIE

Porno og Samfund (tidl. Pornofrit Miljø)
blev stiftet den 2.december 2000.
Initiativtageren var den dengang 18 år gamle Marianne Larsen.
Hendes bevæggrund for at starte foreningen var, at hun
som ung kvinde ønskede at skabe sin egen seksualitet uden
pornoens anmassende påvirkning.
Foreningen indsamlede på kort tid over 20.000 underskrifter imod porno i det offentlige rum. Der blev skrevet under
på, at porno ikke skulle findes i det offentlige rum
og at børn ikke skulle udsættes for porno.
Porno og Samfund er den eneste forening som arbejder for
at oplyse om porno og mulige følge- og skadevirkninger.
For mere information kontakt:

Email: info@pornoog samfund.dk
Formand: Heidi Ringheim
heidi@pornoogssamfund.dk
3113 9778

