10. Prawo do bycia wysłuchanym!
Społeczeństwo w coraz większym stopniu zdaje sobie sprawę
z wartości konsultacji z młodzieżą w promowaniu demokracji,
ale niewiele robi się, aby naprawdę wysłuchać młodych
ludzi, na których GDPR będzie mieć największy wpływ. A co
z prawami rodziców, którzy powinni mieć swobodę wyboru metod
ochrony i opieki nad swoimi dziećmi (artykuły 3, 4 i 5 Konwencji
Praw Dziecka)?
Czy przyjmując takie rozwiązania społeczeństwo nie odchodzi
od prawdziwego wyzwania kształcenia młodych ludzi na
uświadomionych i odpowiedzialnych obywateli?

Wypowiedz się na temat
przyszłości młodzieży!

Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych
Wypowiedz się!

https://www.facebook.com/GDPRhaveyoursay/
Twój wkład pomoże przekonać narodowych
i unijnych decydentów, że są lepsze rozwiązania.
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10 POWODÓW

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)
wejdzie w życie we wszystkich krajach Unii Europejskiej
w maju 2018 roku. Artykuł 8 rozporządzenia wymaga,
aby „dzieci” poniżej 16 roku życia uzyskały zgodę
rodziców przed dostępem do usług społeczeństwa
informacyjnego.
Dodatkowo
rozporządzenie
przewiduje, że „kraje członkowskie mogą przyjąć
niższą granicę wieku dla tych celów, pod warunkiem,
że nie jest ona poniżej 13 roku życia.”

1. Szacunek dla praw dzieci
Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez ONZ jest uniwersalną
kartą praw i obowiązków dzieci. Artykuł 13 podkreśla, że dzieci
powinny mieć możliwość swobodnego dostępu i przekazywania
informacji oraz korzystać z wolności myśli, sumienia i wyznania,
będąc jednocześnie chronionymi przed radykalnymi i nieprawdziwymi
informacjami (artykuł 14). Konwencja podkreśla prawo dzieci
do spotykania się i zrzeszania oraz ich odpowiedzialność za
respektowanie praw, wolności i reputacji innych (artykuł 15).
Z pewnością muszą istnieć skuteczniejsze, przyjazne młodzieży
sposoby ochrony ich praw i odpowiedzialności aniżeli ograniczanie
dostępu do sieci zgodą rodziców, zwłaszcza że młodzi ludzie mają
zwykle lepszą wiedzę na temat internetu od swoich rodziców. Jak
nastolatki zareagowałyby kilka pokoleń temu, gdyby potrzebowały
zgody rodziców na wypożyczenie książki z biblioteki albo spotkanie
z przyjaciółmi?

2. Posłuchajmy badaczy
Dlaczego nastolatki mają być zależne od zgody rodziców, skoro
badania pokazują, że zanim ukończą 13 rok życia są zdolne do
podejmowania rozsądnych decyzji? Około tego wieku większość
młodych ludzi osiąga fazę rozumowania operacyjnego na poziomie
formalnym. Prowadzeni wcześniej przez rodziców i nauczycieli
zdobywają wystarczającą wiedzę i uczą się przez działanie, co
później pozwala im podejmować słuszne decyzje.

3. Autonomia – istotna część dorastania

GDPR będzie mieć długofalowe konsekwencje w całej
Europie. Rozporządzenie niesie ryzyko pozbawienia
dzieci wielu praw związanych ze współczesnym
społeczeństwem informacyjnym i pozwolenia im na
uczestnictwo w nim bez niezbędnych umiejętności
cyfrowych. Te zaś są konieczne, aby młodzi ludzie
mogli stać się aktywnymi obywatelami przyszłego
świata. Czy nie powinniśmy zachęcać do większej
debaty publicznej, aby posłuchać co młodzież, ich
rodzice i nauczyciele mają do powiedzenia?

Przyznanie młodym ludziom pewnej swobody działania około 13
roku życia ma znaczenie dla ich przyszłych stosunków z innymi,
umiejętności zarządzania swoją niezależnością oraz radzenia sobie
z trudnościami w relacjach w różnych sferach w dorosłym życiu.
Niezależność rozwija się poprzez dawanie możliwości naszym
dzieciom, nie ograniczanie ich wyborów.

Poniżej 10 powodów, dla których uważamy,
że wszyscy zaangażowani obywatele powinni
zaprotestować przeciwko pozbawianiu młodych ludzi
(i ich rodziców) wielu z ich podstawowych praw.
Podziel się z nami swoimi przemyśleniami na
https://www.facebook.com/GDPRhaveyoursay/

Artykuł 8 będzie miał długofalowe skutki dla tych młodych ludzi,
których rodzice odmówią zgody, narażając ich na klasowy ostracyzm
i jednocześnie większe ryzyko, jeśli ci zdecydują się skłamać
odnośnie wieku. A co z młodymi ludźmi, którzy (zgodnie z prawem)
budowali swoje profile, kanały społecznościowe, vlogi czy nawet
produkty online odkąd skończyli 13 lat - czy będą musieli skasować
swoją pracę?

4. Wyważenie ryzyka i możliwości
Internet oferuje otwarte okno na świat i ogromne możliwości. Im
bardziej nastolatkom będzie dane z nich skorzystać, tym większa
będzie ich odporność na potencjalne ryzyko.

5. Zmniejszanie przepaści cyfrowej

6. Możliwości integracji czy dyskryminacja
kulturowa?
Szkoły odgrywają ważną rolę w kształceniu dzieci i młodzieży
w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania
z narzędzi społeczeństwa informacyjnego, takich jak np. media
społecznościowe. Jeśli wszyscy rodzice w klasie szkolnej nie
wyrażą zgody na korzystanie z nich, nauczyciele znajdą się
w trudnej sytuacji, rozdarci pomiędzy odbieraniem ważnych
możliwości mniejszości a dyskryminacją większości.

7. Torowanie drogi do alfabetyzacji XXI
wieku
Społeczeństwa w coraz większym stopniu korzystają z mediów
społecznościowych do rozpowszechniania ważnych informacji.
Platformy cyfrowe odgrywają więc ważną rolę we wspieraniu
obywateli przyszłości w rozwijaniu umiejętności cyfrowych
potrzebnych do bycia aktywnym w społeczeństwie.

8. “Globalne” obywatelstwo ograniczone
przez granice państwowe
Jeśli jedno państwo zastosuje inną granicę wieku niż pozostałe,
niektóre nastolatki pozostaną w tyle jedynie z powodu miejsca
zamieszkania. To tylko utrwali nierówności i poszerzy przepaść
cyfrową ponad granicami państwowymi.

9. Eurokrata, biurokrata czy hipokryta?
Artykuł 8 może wymagać od firm zbierania większej ilości danych
o nastolatkach niż dotychczas – na przykład danych lokalizacyjnych.
To przeczy deklarowanym celom GDPR, czyli ochronie prywatnych
danych dzieci i ograniczeniu zbierania danych do minimum. Czy to
nie hipokryzja?

