En hjælp til at undgå pornoen på nettet
Mange unge, mænd og kvinder, bliver fristet af pornoen på nettet. Og det gælder også en del
voksne. Det letteste er at sige: ”Tag dig nu sammen og drop det!” – men for mange er det bare
lettere sagt end gjort.
Der er forskellige hjælpeprogrammer til at undgå pornoen på nettet, som afdelingsstyrelsen gerne
vil orientere jer om. Det vil vi gerne, fordi:
- vi ønsker ikke at sidde stiltiende og se et problem som dette vokse.
- ved at sætte ord på det, kan det blive legalt at snakke om og legalt at gøre noget ved.
- det for nogen er et tabubelagt problem, som det er vanskelig at få hjælp til.
Der findes forskellige muligheder. Herunder vil vi fortæller om to programmer.

Safeeyes
Det første program har Christian Maymann og Peter Funch Kofod beskrevet på LMU’s hjemmeside
og nedenstående er gengivet med tilladelse:
»Porno – nej tak!
Christian Maymann og Peter Funch Kofod
Er du fristet af porno på nettet? Måske skulle du overveje det program som Peter og Christian
anbefaler.
"Ån nej - jeg vil ikke" - sådan har de fleste unge fyre vel tænkt når de har siddet alene med en Pcer,
med adgang til alle "herlighederne". Endnu engang faldt jeg i at bruge porno - er der ingen vej ud?
Jo - der er faktisk nu kommet et program som det er værd at installere. Safeeys hedder det, og
koster den latterlige sum af $50 (mindre end 325 kr). Her kommer en kort beskrivelse af
programmet: Først opretter du en konto hos safeeyes. Dernæst installerer du et lille program på din
PC (Som kun kan afinstalleres ved en masterkode). Derefter vil din PCer være blokket for alt hvad
der hedder porno. Forsøger du alligevel at komme ind på en snaskeside kommer der følgende lille
billede:

Og så kommer du ikke længere... Programmet tillader 3 brugere pr licens, så hvis 3 venner går
sammen koster det cirka en hund - og det virker!!! Blandt de tre venner kan man lave en
sladderhank, så de andre får en mail, hvis man forsøger at komme ind på sider med pornografisk
indhold. Så hermed et lille tip givet videre, som - hvis du ellers er normalt skruet sammen som
mand - du kan have stor glæde og gavn af.
Der findes andre anti-porno programmer på nettet, men det her er klart det bedste!
Programmet findes her: www.safeeyes.com
Christian Maymann & Peter Funch Kofod«
(se artikel her: http://www.lmu.dk/artikler/c4/opbyggeligt/porno---nej-tak/pg5/)
Desuden skal det også nævnes at Safeeyes har mulighed for at tildele de forskellige brugere
forskellige tidspunkter, hvor de må gå på nettet og hvor lang tid de må bruge. Laver man en aftale
med børnene om 2 timer om dagen, så lukker programmet automatisk efter to timers forbrug.

x3watch
Det andet program er x3watch. Programmet overvåger, hvilke sider du besøger. Hver anden eller
hver fjerde uge sender programmet en liste over hvilke tvivlsomme sider, du har besøgt. Det sender
ikke en oversigt over alt dit internetforbrug. Har du været inde på pornografiske sider, så sladrer
programmet. Og det sladrer til maks. to e-mail adresser, som du sætter ind i programmet. Disse
personer bliver også orienteret, hvis du igen sletter dem fra programmet.
Ovennævnte beskrivelse er en beskrivelse af den gratis version.
Programmet findes her: http://www.x3watch.com/
Dette program har slet ikke de samme muligheder som safeeyes. Det blokerer ikke for tvivlsomme
sider, men man ved, at der sidder en sladrehank nede i hjørnet.

