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Ny tjeneste skal hjælpe børn med sikker
chat
I sidste uge lancerede Red Barnet en ny tjeneste, der skal hjælpe børn og unge,
deres forældre og undervisere med at undgå ubehagelige oplevelser på
internettet. Tjenesten hedder Chat Paaralugu, som betyder "Vær påpasselig når
du chatter".
Internettet, mobiltelefoner og tablets fylder mere og mere i vores hverdag. Vi
kommer lettere i kontakt med hinanden for eksempel via sociale medier.

Men der er også ulemper, som man skal være opmærksom på i den digitale verden, lyder det fra Red Barnet
Grønland.

- Undersøgelser fra MIO viser, at mange børn og unge oplever mobning og andre ubehagelige ting på nettet,
og nogle børn og unge fortryder ord og handlinger de har brugt online, fortæller bestyrelsesformand i Red
Barnet Grønland, Jonna Ketwa.

LÆS OGSÅ 19-årig skrev til Henriks datter via Facebook

Derfor har Red Barnet Grønland i samarbejde med Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd, PiSiu, lavet en
hjemmeside for børn, unge, forældre og undervisere, som skal gøre livet online mere trygt og sikkert.

På Chat Paaralugu kan børn og unge �nde gode råd til, hvordan man færdes trygt nettet. De kan også �nde
vejledning, hvis de har oplevet ubehagelige ting online som mobning eller ufrivillig deling af private
informationer eller billeder.

LÆS OGSÅ Politiet advarer om digitale børnelokkere

Samtidig tilbyder siden hjælp til forældre til at forstå deres børns adfærd på internettet, herunder et leksikon
over de mest brugte online-tjenester blandt de unge.

- Tanken er, at forældrene skal støtte og hjælpe deres børn til god adfærd på nettet, og det gør de bedst uden
løftede pege�ngre, men i stedet ved at forstå deres børns verden, fortæller Jonna Ketwa.
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Lærere og andre fagpersoner kan desuden �nde undervisningsmateriale, der gennem en række forskellige
cases giver hjælp til at tackle situationer, hvor online medier skaber problemer eller kon�ikter hos eleverne.

Chat Paaralugu kan �ndes på redbarnet.gl.

LÆS OGSÅ Facebook laver chat-funktion til børn
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