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Teen Action Kit

Vær med til

at sikre unges rettigheder
digitalt!

Vær med sammen med andre unge fra hele Europa om et
skabe en online scrapbog om dine rettigheder på internettet.
Upload* dine opslag på Instagram, Facebook, Google+,
Instagram, Pinterest, Twitter eller Tumblr og brug en af de
tre følgende hashtags:
#GDPRHaveYourSayDK, #GDPR #childrights.

*Husk at ændre dine indstillinger til “offentlig,” når du deler dine opslag GDPR online scrapbogen. Hvis du har
brug for yderligere oplysninger, kontakt Lykke Møller Kristensen fra SoMe-Right på red@boernogsocialemedier.dk
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Teen Action Kit
Vidste du?
I maj 2018 træder en regulering af General Data Protection Regulation (GDPR) 1 i kraft i alle retssystemer
under EU.
Den gode nyhed er, at reguleringen skal beskytte dit privatliv og personlige data på internettet ved at sikre, at
sociale medier og internettjenester tilbyder:
• At behandle dine data transparent og fair ved at informere dig om, hvad der gemmes om dig.
• At stoppe med at sende dine personlige data til tredje part uden din konkrete tilladelse.
• At respektere din ret til at blive glemt.
• At stoppe med at lave dataprofilering af mindreårige.
Den dårlige nyhed er, at med mindre vi reagerer nu, vil reguleringen også betyde, at alle under 16 år vil blive
nægtet adgang til informations og sociale onlinefællesskaber (som blandt andet omfatter sociale medier og
lignende websites/platforme) med mindre der er tilladelse fra forældre eller værge (artikel 8) 2 ! Forestil dig hvilke
konsekvenser det vil have for dig, hvis du er teenager i EU. Det betyder blandt andet, at du ikke kan udforske
sociale medier og andre nye websites eller apps med mindre dine forældre godkender og giver tilladelse.
Du har – sammen med os – muligheden for at ændre det, fordi Artikel 8 under Generel Data Protection Regulation siger:
”Medlemslande kan ved lov fastsætte en lavere alder til disse formål, forudsat at alderen ikke er under 13 år.”
Dette Teen Action Kit har ikke kun til formål at få dig til at tænke over dine rettigheder på internettet, det giver
dig også en mulighed for at sikre, at din stemme bliver hørt af nationale lovgivere og beslutningstagere.
Hvordan? Del dine input og kreative indslag på dit foretrukne sociale medie, hvor du kan sætte hashtags på, for
eksempel Facebook, Google+, Instagram, Pinterest eller Twitter og Tumblr inden den 15. December i år.
Dit indlæg bliver delt til både nationale og EU beslutningstagere og blive en del af en større scrapbog og indslag
som vil blive lanceret i offentligheden i januar og februar 2018. For at være med, skal du blot bruge følgende
hashtags:
#GDPRHaveYourSayDK og hvis du tilføjer et af følgende hashtags: #GDPR og #childrights når du endnu flere.
Bemærk: Til lærere og andet fagpersonale: Der er nyttig information og ordliste på materialets sidste sider.

1 https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/12_spoergsmaal_-_GDPR.pdf
2 http://www.privacy-regulation.eu/da/8.htm
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1. Forstå dine rettigheder
Aktivitet 1 Lær dine rettigheder at kende for alvor
I den universelle erklæring om menneskerettigheder 1 som FN vedtog i 1948, gælder for alle mennesker, at enhver nationalitet, religion, race og alder. Børn har de samme menneskerettigheder som voksne. Men fordi de er
mere sårbare end voksne, har også brug for særlig bevågenhed og beskyttelse. Deres rettigheder er defineret i
en særlig FN konvention (UNCRC) 2 som er underskrevet af næsten alle lande i verden, siden den trådte i kraft i
1989. I henhold til UNCRC´s artikel 12 har børn ret til at kende til deres rettigheder. Samt at have beføjelser til
at handle for at fremme og beskytte rettighederne.
Øvelse: Skriv ned og forsøg at illustrere nogle specifikke rettigheder, som du mener, børn og unge har brug for
for at være beskyttede.
Hvilke ansvarsområder er knyttet til disse rettigheder?

Aktivitet 2 Dokumenter dine rettigheder
Hvor mange af rettighederne defineret under UNCRC kender du?
Hvis du ikke er sikker på dine rettigheder, kan du kigge i den korte version af konventionen på:
http://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf.
Øvelse: Hvilke af dine rettigheder kan være i fare, hvis du skal have samtykke fra dine forældre eller værge, hver
gang du ønsker at bruge et socialt medie eller internettjeneste, der samler personlige data=
Hvilke af dine forældres rettigheder kan være i fare?
GÅ sammen i en gruppe og skriv 5 rettigheder ned, der er særligt vigtige for jer. Fokuser på dem, der mener
skal være mest beskyttede. Opret en lille MEME for en eller flere af de fem rettigheder, du har defineret. Du kan
finde oplysninger om at oprette en MEME her: https://www.digitaltrends.com/social-media/how-to-make-yourown-meme/.

Aktivitet 3 Træn din viden om dine rettigheder online 3
Menneskerettigheder gælder både offline og online. I 2012 aflagde FN´s Menneskerettighedsråd en historisk
bekræftelse 4 på, at de samme rettigheder som folk har offline også skal beskyttes online.
At fremme og sikre digitale rettigheder for unge er vigtigt for et mere rummeligt online miljø. Tal med din
gruppe eller makker om, hvad disse rettigheder betyder i praksis i forbindelse med internettet. Hvilke af disse
rettigheder påvirker for eksempel dine personlige oplysninger eller dit privatliv?
Lav en plakat, der viser eksempler på, hvordan du kan øve dine rettigheder online. For at oprette en plakat, kan
du tjekke en af disse gratis plakatsider ud: http://listoffreeware.com/list-of-free-online-poster-makers/.
1 http://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf
http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-1-15.html
2 https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
3 http://5rightsframework.com/
4 https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/20/L.13&Lang=E
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2. Udfordringer vi står overfor
Artikel 8 1 i GDPR, som står til at blive vedtaget af EU medlemslandene i 2018 betyder, at 16 år bliver aldersgrænsen for, hvornår unge selv kan afgøre, om de kan have adgang til informations og sociale tjenester online.
Indtil de er fyldt 16 år, kræver det tilladelse fra forældre eller værge at få adgang til ovenstående.

Aktivitet 1 Sæt ord på
Fordel jer i små grupper og tal om, hvad I synes om denne aldersgrænse. Skriv eksempler på de tanker, I har
om at skulle spørge jeres forældre eller værge om tilladelse til at gå på bestemte websteder som informations
og sociale netværk. Hvordan ville de være at skulle spørge dine forældre om lov til at oprette en Facebook-konto
eller installere en app eller abonnere på en onlinetjeneste?
Hvad tænker du om forældres evne til at forstå informations og sociale tjenester/medier og om at være ansvarlig for dit privatliv og personlige data? Saml dine noter og tag evt. billeder af dem.

Aktivitet 2 Find nogle forslag
Prøv at reflektere over, hvilken indvirkning GDPR kan have på dine rettigheder online. Hvilke onlineaktiviteter,
uddannelsesmæssige og sociale muligheder vil det påvirke mest? Overvej konsekvenser i skolens sammenhænge
og skabere og udviklere online. Drøft hvordan man sikrer børns ret til beskyttelse samtidig med at man sikrer
deres ret til deltagelse. Lav evt. et mindmap, der repræsenterer dine tanker om disse spørgsmål. For at oprette
mindmap, kan du tjekke den gratis mindmap-platform her: https://cloudsmallbusinessservice.com/blog/bestopen-source-mind-mapping-software-254388.html.

Aktivitet 3 Skjul eller slet?
I dag har 38% af 9-12 årige allerede deres egen profil på et socialt medie (SNS) 2. Og hvad hvis nogle forældre
ikke giver deres samtykke til unge i alderen 13-16 år? Sæt dig sammen i en gruppe og diskuter de mulige
konsekvenser af GDPR´s krav om forældres samtykke for unges adfærd og mulige konsekvenser for deres sikkerhed. Hvad med unge mennesker, der har haft deres SNS-profiler i nogle år nu? Skal de skjule eller slette
deres profiler? Lav en tegneserie for at præsentere dine tanker. Tjek evt. disse apps og webværktøjer for at lave
en tegneserie: http://www.educatorstechnology.com/2017/05/some-of-best-web-tools-and-mobile-apps.html.

Aktivitet 4 Hjælpeløs?
Alle unge mennesker skal have nem adgang til hjælp og rådgivning, når de har brug for det. Udover specialiserede hjælpelinjer 3, spiller venskabelige råd fra andre online en vigtig rolle for mange unge, når de befinder sig i
problematiske situationer. Diskuter dette med en kammerat eller i en gruppe og skriv jeres tanker ned som noter.
Noter hvilke begrænsninger GDPR kan betyde for unge i denne henseende. Tag evt. et billede af dine noter.

1 http://www.privacy-regulation.eu/da/8.htm
2 http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/ShortSNS.pdf
3 Tjek dine muligheder for hjælp og information her: https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/ og http://www.some-right.com og
https://bornsvilkar.dk/radgivning/bornetelefonen/bornetelefonen
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3. En skridt ind i fremtiden
Aktivitet 1 Fordyb dig
Virtuel reality bliver stadig mere populært og giver os en helt ny oplevelse. I modsætning til mange opfattelse,
handler VR ikke kun om spil og leg. Der er derimod flere VR apps, der tilbyder spændende uddannelsesmæssige
oplevelser.
Har du prøvet VR, kan du arbejde sammen med en makker om at dele det, du har lavet. Hvis du endnu ikke
har prøvet VR, skal du lave en lille undersøgelse for dig selv for at finde svar på nogle af følgende spørgsmål:
Hvordan kan VR påvirke dine rettigheder, herunder beskyttelse af dine personlige data? Hvilke muligheder giver
VR? Hvordan kan VR påvirke læring og samarbejdsmuligheder? Overvej også risici. Hvordan håndhæver VR-producenterne for eksempel aldersgrænserne?
Lav en tegneserie, der repræsenterer dine svar. Tjek de gratis webværktøjer til at lave tegneserier her:
http://www.educatorstechnology.com/2017/05/some-of-best-web-tools-and-mobile-apps.html.

Aktivitet 2 Vær en klog pilot
Drone teknologi har oplevet en stigende efterspørgsel på det seneste, og de små ubemandede køretøjer er for
øjeblikket blandt de mest trendy gaver til børn. At tage rollen som en pilot og flyve en drone kan være sjovt,
men der er også vigtige sikkerhedsmæssige overvejelser. Nogle droner har kameraer og tillader tracking apps.
Det betyder, at apps registrerer, hvor dronen befinder sig. Diskuter med en makker eller i gruppen hvilke udfordringer det kan betyde for dit privatliv. Prøv at finde 5 tips om ansvarlig brug af droner.
For information om drons sikkerhedskontrol: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Q%26A_Commission_Drones.pdf.

Aktivitet 3 Selfie på farten
Hvis du kigger på billedet over færden på internettet (på næste side), kan du se, at der bliver taget 1,8 millioner
snaps hvert minut verden over. Mange af dem vil sandsynligvis være selfies. Millioner af selfies deles hver dag på
forskellige sociale medier platforme, og selfies tegner sig for næsten 1/3 af alle billeder taget af unge i aldersgruppen 18-24 (kilde: data fra Samsung.) 1. Har du nogensinde tænkt på den indvirkning dette må have på vores
opfattelse af os selv? Kan det for eksempel betyde noget i forhold til at vise vores sande personlighed? Kunne
selfies blive brugt til at hjælpe med at skabe et positivt selvbillede, identitet og omdømme? Kan tendensen med
selfies have betydning for privatlivets fred?
(Husk på, at det ikke kun er Facebook og Snapchat, der giver dig mulighed for at dele billeder, men også forskellige tilsluttede enheder, som derefter uploade og gemme dine selfies på virksomhedens server.)
Er du opmærksom på, at et foto også kan afsløre din fysiske placering?
Overvej hvordan forældre risikerer at sætte deres børns rettigheder i fare ved at uploade billeder af dem. Arbejd
i en lille gruppe for at oprette 2 eller 3 memes for at dele dine tanker. Flere oplysninger om, hvordan man opretter en meme: https://www.digitaltrends.com/social-media/how-to-make-your-own-meme/.

1 http://www.samsung.com/za/news/local/samsung-selfie-campaign-wins-african-excellence-award/
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Figure 1: Hvad der sker I løbet af 60 sekunder på internettet. (http://thebln.com/2017/03/happens-every-minute-internet-2017/)

Aktivitet 4 Intelligent legetøj og dets virkning
I dag er der allerede 14 milliarder tilsluttede forskellige enheder, der er tilknyttet internettet. Det forventes, at
der vil være omkring 50 milliarder tilsluttede enheder i verden inden 2020 2. Du har måske allerede produkter,
der sender oplysninger til en app eller mobilen, for eksempel en skridt-tæller eller søvnmåler. Kan du finde eksempler på andre lignende enheder?
Den slags enheder rejser mange spørgsmål om sikkerhed og privatliv. Det samme gør legetøj med trackning.
I de seneste måneder har flere tilfælde af IoT-legetøj (kaldes Internet of things) lækket stemmeoptagelser og
personlige oplysninger om børn. Når børn for eksempel taler til en bamse, kan virksomheden bag registrere,
hvad barnet siger.
Vurder hvilke udfordringer, det giver for at misbruge børns rettigheder, når man kan registrere, hvad de siger,
imens de leger? Hvad sker der med de personlige data, de indsamler? På hvilke måder kan de også sætte voksne
informationer i fare? Diskuter i en lille gruppe, hvad forældre til små børn skal være opmærksomme på.
Prøv evt. at snakke om, hvad der kan ske med børns udvikling og deres følelser, når de interagerer med en robot.
Skriv ned 5 tips om forholdsregler, som forældre og værger skal tage, når de køber den type legetøj.

2 https://www.version2.dk/artikel/fbi-advarer-mod-intelligent-legetoej-boern-1078469
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Aktivitet 5 VIDEO-net
Det anslås, at i 2020 vil 80% af internettrafik være videoindhold. Videoindhold tegner sig allerede for 64% af
alt webindhold i USA 3.
Potentialet for denne type indhold er markante, og det vil have indflydelse på vores rettigheder og ansvar.
Hvordan kan vi skabe online-rum, der bygger på respekt og tillid?
Arbejd sammen to og to eller i en lille gruppe og lav et mindmap, der præsenterer forskellige etiske problemer
i forbindelse med oprettelse eller endda bare det at se online videoer. Tænk på emnet ud fra perspektiverne for
både dem, der skaber, udvikler og medvirker samt brugere, der deler indhold.
Suppler med overvejelser omkring, hvilke krav, det stiller til videotjenesteudbydere som YouTube og Facebook.
For at oprette et mindmap, kan du tjekke den gratis open source mind mapping software på https://cloudsmallbusinessservice.com/blog/best-open-source-mind-mapping-software-254388.html.
Prøv at oprette et kort videoklip uden at vise billeder af mennesker. Du kan finde InstaLive eller Musical.ly nyttigt.

Aktivitet 6 Sprogbarriere
Der er mange sprog i verden, men det afspejles ikke på internettet. Ud af de ca. 6.000 sprog, der anvendes over
hele verden i dag, repræsenterer 82% 4 af indholdet online kun af ti sprog. En undersøgelse fra 1997 viste, at
80% af indholdet af www var på engelsk. I 2017 tegner det engelske sprog sig for ca. 55%, mens russisk kun
tegner sig for 6,19% af indholdet 4,4% på kinesisk.
Hvad kan dette betyde for udbredelsen af andre sprog? Hvordan påvirker ovenstående fakta vores ret til at tale
vores national sprog og øve vores egen kultur? Gå sammen to og to eller i en lille gruppe og lav sammen en
plakat, der forklarer udfordringer og muligheder på dette område. Tjek disse gratis online plakatproducenter for
at oprette din plakat: http://listoffreeware.com/list-of-free-online-poster-makers/.

3 http://www.smartinsights.com/digital-marketing-platforms/video-marketing/video-account-80-internet-traffic-2020-chartoftheday/
4 https://www.languagetesting.com/blog/commercial/the-digital-language-divide
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4. Tid til handling
Menneskerettigheder respekteres og efterleves bedst, når vi kender dem og forsøger at beskytte dem. Selv om
den endelige tekst af GDPR er vedtaget, er det ikke for sent at handle. Reguleringen træder i kraft i maj 2018,
men før den dato skal EU-landene udarbejde klare retningslinjer for, hvordan de vil gennemføre eller efterleve
reguleringen. Herunder også tage stilling til spørgsmålet om forældres samtykke. For at de kan træffe de rigtige
beslutninger bør alle lande sikre, at deres retningslinjer baseres på viden, de har fået fra de involverede parter.
Her er de unges stemme vigtig, da det er deres muligheder, GDPR kan have stor indflydelse på.
Meld dig på banen blandt andre europæiske teenagere ved at oprette en online scrapbog om dine rettigheder på
internettet. Du og andre vil være i stand til at bruge indholdet for at sikre, at din stemme høres højt og tydeligt.
Artikel 12 1 i UNCRC fastslår, at børn har ret til at blive hørt i alle spørgsmål, der berører dem.
Ved at uploade dit input til den online scrapbog, har du mulighed for at bruge din ret til deltagelse og
ytringsfrihed.
Du kan uploade dine kreationer til Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Tumblr eller Twitter ved hjælp af en
af vores tre hashtags: #GDPRHaveYourSayDK, #GDPR eller #childrights.
Dine ideer vil sammen med andre unges bidrag være med til at sætte fokus på den betydning, som GDPR vil
have på børns rettigheder. De vil også fremhæve nogle af de større udfordringer børn og unge skal håndtere
online i dag. De mest proaktive bidragydere til scrapbogen vil blive inviteret til at hjælpe med at opbygge en
mappe om online rettigheder med indhold fra scrapbogen.

Aktivitet 1 Planlæg en kampagne
Nu er det tid til at lade dine idéer få frit løb, så din stemme kan blive hørt. Gå derfor sammen i en lille gruppe
om at designe en plakat og finde på et slogan, der forsvarer de rettigheder, du tror, kan være i fare på grund af
kravet om forældres samtykke fra GDPR.
For at designe din plakat, skal du tjekke disse gratis online plakatproducenter: http://listoffreeware.com/list-offree-online-poster-makers/.

Aktivitet 2 Kom med løsninger
Udbydere af informations og sociale tjenester online spiller en vigtig rolle for at sikre, at online deltagelse af
unge er så sikkert som muligt. Som ung bør du kunne finde værktøjer, der kan hjælpe dig med at træffe de
rigtige valg om dit privatliv og sikkerhed. Arbejd sammen i en lille gruppe for at komme med nogle forslag til
løsninger, der kunne implementeres i stedet for at hæve aldersgrænsen til 16 for forældres samtykke. Opret to
eller tre memes for at præsentere din ideer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en meme
på https://www.digitaltrends.com/social-media/how-to-make-your-own-meme/.

1 https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_summary-1.pdf
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Aktivitet 3 Tag action hvor du er
Gå sammen om at tænke på måder, som du kan tage emnet om børns digitale rettigheder op i de fora, hvor
du er, for eksempel i skolen eller i dit lokalområde eller online fora. Husk at lokale handlinger kan få global
betydning.
Her er nogle ideer:
• Organiser en debat om GDPR’s indflydelse med nogle af dine venner eller klassekammerater, der afholdes i
skole eller i dit fællesskab.
• Tal med lærere, der bruger IKT i undervisningen for at forklare dem det kommende problem og diskutere
med dem, hvordan de kan støtte din indsats.
• Præsentere et værksted til forældre om unges digitale rettigheder.
• Kontakt lokale medier for at gøre dem opmærksomheden på emnet.
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Aktiviteter til refleksion - for lærere
og fagpersonale/ungdomsledere
Børn og unge er ofte uvidende om deres rettigheder.
Som lærere, ungdomsledere og forældre skal vi opfordre dem til at reflektere over deres rettigheder. Hvordan
de udfordres både på og offline og hvad de kan gøre ved det, når deres rettigheder ikke overholdes. Dette kit er
oprettet med idéer til samarbejde og refleksion og giver masser af ideer til aktiviteter og handlinger, som børn
og unge kan påtage sig i deres skole og samfund. Udover at fremme refleksion på nye teknologier, som fortsat
vil ændre den måde, vi tænker, handler og interagerer på, vil de foreslåede aktiviteter også hjælpe med at åbne
diskussionen om foranstaltninger, der er alternative til GDPR’s beskyttelse for at beskytte unges privatliv og
personlige oplysninger og tilskynde handling.
Selvom de fleste aktiviteter vil kræve ca. 30 - 40 minutter, kan nogle spredes over flere lektioner. Du kender de
unge bedst og kan frit vælge mellem aktiviteter, som du føler er mest passende for de unge, du arbejder med.
Eller lad dem vælge de aktiviteter, der interesserer dem mest.
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Ordliste
Træde i kraft - begynder at gælde for at blive gyldig
Samtykke - Tilladelse
Drone - et ubemandet fly, der kontrolleres eksternt
af en person på jorden, også kaldet ubemandede
luftfartøjer (UAV’er) eller ubemandede flysystemer
(UAS’er)
Europæiske medlemsstater - lande,
medlemmer af Den Europæiske Union

der

er

Bevisbaseret - støttet af videnskabelig forskning
Generel databeskyttelsesforordning (GDPR) - en
lovramme, der fastlægger retningslinjer for indsamling
og behandling af personoplysninger for enkeltpersoner
i Den Europæiske Union
Hashtag - et ord eller en sætning forud for symbolet
#, der klassificerer eller kategoriserer den tilhørende
tekst (som en tweet). Flere oplysninger om hashtags
på https://spark.adobe.com/blog/2016/11/30/whatyou-need-to-know-about-hashtags/
Hjælpelinjer - hjælp og support til børn, hvor de kan
rejse problemer, der bekymrer dem og få professionel
rådgivning
Menneskerettigheder
de
grundlæggende
menneskelige rettigheder. Støttet af flere internationale
erklæringer
IKT - informations- og kommunikationsteknologi
Things of Things (IoT) - et koncept hvor hverdagens
fysiske genstande er forbundet til internettet og er i
stand til at tale med andre enheder
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Meme - en meme spredt online kunne være næsten
alt, hvad der frivilligt deles, herunder sætninger,
billeder, rygter og lyd- eller videofiler. Flere oplysninger
om, hvordan man opretter en meme: https://www.
digitaltrends.com/social-media/how-to-make-yourown-meme/
MEP - medlem af Europa-Parlamentet
Mind map - et diagram for at repræsentere begreber,
ideer og forbindelser mellem dem
Mindreårige - en person under en vis alder (generelt
18), der ifølge loven anses for at være for ung til at
have et juridisk ansvar for en voksen
Personlige data - data relateret til en person, der kan
identificeres, lokaliseres eller kontaktes via disse data
Privatliv - En persons ret til at holde hans / hendes
personlige emner hemmeligt og fri for overvågning
Ret til at blive glemt - et begreb om, at enkeltpersoner
har ret til at anmode om, at deres personlige
oplysninger fjernes fra internettet
Tredjeparter - En person, der kan være indirekte
involveret, men ikke en hovedinteressent
Sporingsapp - et program, der gør det muligt for en
persons opholdssted at blive fulgt
Virtual Reality - en kunstig verden af billeder og lyde
skabt via computersoftware

Nyttige links og information
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
For yderligere oplysninger om den generelle databeskyttelsesforordning.
På dansk: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/12_spoergsmaal_-_GDPR.pdf
http://www.privacy-regulation.eu/da/8.htm
Specifikt om GDPRs artikel 8.
https://www.betterinternetforkids.eu/
Oplysninger og ressourcer fra Insafe-netværket, som har til formål at gøre internettet til et bedre sted for
børn og teenagere.
http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/03/01/eu-general-data-protection-regulation-article-8-has-anyone-consulted-the-kids/
Blog og perspektiv fra britisk ekspert om mulige virkninger af GDPR.
http://www.webwewant.eu
Forslag til aktiviteter på aktuelle problemer, herunder privatliv, kreativitet, online / offline mig – ung til ung
med lektionsplaner for lærere.
https://www.youtube.com/watch?v=PwrZtkmGS30
Om børn og unges ret til at udtale sig om beslutninger, der påvirker deres aktivitet på internettet/GDPR´s
konsekvenser.
https://www.youtube.com/watch?v=GIkEUPQjJfo
Fra Pantallas Amigas - Bemærk at links er på spansk men kan undertekstes efter ønske.
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#GDPRHaveYourSayDK #GDPR #childrights

