
D’acord amb un informe de Save the Children, 
l’edat mitjana d’inici dels joves a la pornografia 
és de 12 anys, tot i que n’hi ha que tenen els 
seus primers contactes casuals a partir dels 8 o 
9 anys. No obstant això, només el 12% dels pares 
i mares són conscients que els seus fills menors 
d’edat consumeixen pornografia a Internet.

La cosificació de la dona i la visió agressiva 
de la sexualitat que la pornografia presenta 
pot fomentar els comportaments masclistes i 
violents, a més d’afavorir les conductes de risc 
entre els més joves.

Segons els experts, l’educació sexual hauria 
de començar ja a l’escola primària o fins i tot a 
preescolar. Sovint, però, hi té només un paper 
residual, centrat únicament en la prevenció de 
riscos. A falta d’altres fonts, els nostres joves 

recorren als companys o a Internet per infor-
mar-se, però les respostes que hi troben estan 
deformades. Si volem que els nostres fills i filles 
gaudeixen d’una sexualitat lliure i conscient, no 
hem de deixar que Internet sigui la seva escola.

En els llibres de Takatuka els nois i noies hi 
trobaran les respostes adequades a les seves 
preguntes, un acostament respectuós a la seva 
curiositat i el dret a saber, i la possibilitat d’obrir 
un diàleg fructífer que permeti parlar amb natu-
ralitat sobre aquells temes que sovint no sabem 
com abordar.
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