Surfa Lugnt – för att vuxna och
unga ska mötas i nätvardagen
Barn och unga har rätt till en trygg och positiv nätvardag där vuxna finns och bryr sig!

Det är utgångspunkten för oss inom Surfa Lugnt. Vi arbetar för
att unga och vuxna ska prata om nätvardagen precis som vi gör
om vardagen i den fysiska världen. Fotbollsträningen, Facebook,
centrum, skolan eller MSN – det är ingen skillnad. Alla är mötesplatser för aktiviteter och social interaktion, och hänger ihop.

Idag upplever många vuxna att de inte alltid hänger med kring
hur internet fungerar som social mötesplats. Det påverkar deras
intresse och engagemang, men kan också göra att unga inte
vänder sig till vuxna om de stöter på problem som är internetrelaterade.

Vi vill ta vara på allt positivt som finns i ungas internetanvändande
- som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte - och
samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgropar på nätet
som till exempel mobbning och integritetsfrågor.

Därför vill vi inspirera vuxna att engagera
sig i ungas nätvardag genom att:

Samla många organisationer
kring ett gemensamt mål

Surfa Lugnt samlar myndigheter, företag och
ideella organisationer som tillsammans arbetar
för att höja vuxnas kunskaper kring ungas vardag
på internet och för att inspirera fler vuxna att
engagera sig i ungas nätvardag.

Erbjuda en gemensam plattform
för Sveriges experter

Via Surfa Lugnt har Sveriges främsta experter
inom internetsäkerhet och barn- och ungdomsfrågor en gemensam plattform för kommunikations- och utbildningsinsatser mot föräldrar,
lärare, pedagoger och andra viktiga vuxna.
Kommunikationen sker via hemsidan, i PRoch opinionsaktiviteter samt kampanjer.
Utbildningsinsatserna består bland annat av
föreläsningar med Surfa Lugnts metodmaterial.

Dela ut Surfa Lugnt-Priset

I samband med Safer Internet Day i februari
2012 instiftade Surfa Lugnt ett nytt pris i Sverige:
– Surfa Lugnt-Priset! Det är på 25 000 kronor
och uppmärksammar positiva internetsatsningar
som främjar kommunikation och kunskapsutbyte
mellan unga och vuxna på nätet. Priset delas ut
årligen i samband med Safer Internet Day.

Lyfta fram en mångfald
av perspektiv

Sammansättningen av myndigheter, företag
och ideella organisationer är en av Surfa Lugnts
främsta styrkor. Det bidrar till en mångfald av
åsikter och perspektiv kring hur man kan arbeta
för positiv och trygg interaktion på internet.
På vår hemsida – www.surfalugnt.se
- hittar besökarna råd och tips på tolv språk,
information, artiklar och forskning om ungas
nätvanor och länkar till våra samarbetspartners.
De kan också ställa frågor till vår expertpanel
inom internet- och ungdomskommunikation där
svaren publiceras direkt på hemsidan. I Surfa
Lugnts blogg följer vi och kommenterar den pågående internetdebatten ur ett socialt perspektiv.
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