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KVINDERS SEKSUELLE
OVERGREB MOD BØRN
SKAL OGSÅ STOPPES
Seksuelle overgreb mod børn er et ofte tabubelagt og fortiet problem.
Det betyder, at ofrene i mange sammenhænge ikke bliver mødt med den
forståelse, hjælp og støtte, de burde, fordi det for både familiemedlemmer
og professionelle kan være forbundet med overvindelse og utryghed at
skulle involvere sig i sagerne.
Når der tales om seksuelle overgreb i eller uden for familien, er udgangspunktet som regel, at manden er den seksuelle krænker. Både forskning og
medieomtale af konkrete sager bekræfter da også, at det i de fleste tilfælde
drejer sig om en mandlig krænker. Men der er også kvinder blandt de
seksuelle krænkere.
Det primære formål med dette faghæfte er at tage ofrenes perspektiv, men
også at skærpe blikket på de kvinder, der begår seksuelle overgreb mod
børn.Vi ønsker ikke at bagatellisere mænds andel. Men de børn, der er ofre
for seksuelle krænkelser og overgreb fra kvinder og vil fortælle om det,
risikerer at blive mødt med endnu større tabu, afvisning eller bagatellisering
end andre krænkede børn. Sådan skal det ikke være. Disse børn har krav på
lige så stor opmærksomhed og forståelse, som hvis krænkeren var en mand,
og det håber vi, at dette hæfte kan bidrage til.
Hæftet er et i rækken af Red Barnets faghæfter om seksuelle overgreb og
vold mod børn.

Jonas Keiding Lindholm
Generalsekretær for Red Barnet
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INGEN PENIS
– INGEN SKADE?
’Ingen penis – ingen skade?’ var den lidt provokerende
titel på en artikel i et norsk tidsskrift for nogle år siden.
I artiklen udfordrede forfatterne den gængse forestilling
om, at kvinder ikke begår seksuelle overgreb – en forståelse båret af de traditionelle værdier og forventninger til
kvinders moder- og omsorgsroller. Men også båret af det
faktuelle forhold, at det i de fleste tilfælde er mænd, der
begår de seksuelle overgreb mod børn. Når man taler
om pædofili eller beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb, så handler det som udgangspunkt (enten implicit
eller eksplicit) om, at børn skal beskyttes mod mandlige
krænkere. Hvad sker der så hos de ofre, som udsættes
for seksuelle overgreb fra kvinder – altså fra krænkere,
som ikke passer ind i den gængse forståelse af, hvem der
begår de seksuelle overgreb?
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”En 39-årig kvinde fra Holstebro er i retten
blevet idømt i alt seks måneders fængsel
for at have forgrebet sig på sin dengang
syvårige søn. Kvinden har ifølge anklagerne misbrugt sin søn i en periode mellem
juni 2014 og maj 2015.
Kvinden var tiltalt for en række seksuelle
overgreb mod sin syvårige søn, for at have
befamlet sønnens tissemand,
fået ham til at røre hendes bryster og for
at have onaneret foran ham.
Hun blev kendt skyldig i alle forhold.”
TV MidtVest, november 2015
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HVAD ER SEKSUELLE
OVERGREB?
I dette faghæfte anvender vi Socialstyrelsens definition af seksuelle overgreb mod
børn og unge, som her er opsat i punktform:
• Den voksne udnytter et barns tillid.
• Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet.
• Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som
barnet ikke er modent til at give samtykke til.
• Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og sker på den
voksnes betingelser, eller det er et udtryk for børn og unge, der udsætter
andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd.
• Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den
almindelige moral.
Straffeloven beskriver en række strafbare seksuelle forhold og situationer med børn.
De går fra blufærdighedskrænkelser til voldtægt og samleje. Seksuelle overgreb behøver ikke at indebære direkte fysisk kontakt mellem krænker og offer.
Der kan for eksempel være tale om, at barnet får vist pornografisk materiale, at
den voksne blotter sig over for barnet, fortæller om egne seksuelle fantasier eller
tvinger barnet til at se på seksuelle handlinger. Der kan også være tale om, at barnet
bliver fotograferet eller filmet i seksuelt udfordrende positurer, som derefter bliver
offentliggjort.
Samtidig bør man i denne sammenhæng, når man skal definere seksuelt krænkende
handlinger, også inkludere de voksne, som enten formidler kontakten til børnene eller
skaber forudsætningerne for, at andre kan udnytte børnene seksuelt (for eksempel i
prostitution), samt de voksne, som er vidende om eller tilskuere til de seksuelle overgreb uden at gribe ind og beskytte barnet.
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MYTER OM KVINDER OG
SEKSUELLE OVERGREB
Som nævnt udgør mænd størstedelen af dem, der begår seksuelle krænkelser mod
børn. Det betyder naturligt nok – men også desværre – at opmærksomheden i børnebeskyttelsesforanstaltninger oftest tager udgangspunkt i, at de seksuelle krænkere
er af hankøn. Når vi dykker ned i litteratur, som behandler emnet kvindelige seksuelle krænkere, lægger stort set alle forfattere vægt på, at der findes mange udbredte
(og modstridende) forståelser af og myter om kvinder og seksuelle overgreb mod
børn. Det kan for eksempel være:
• Kvinder begår ikke seksuelle overgreb, men er blide og kærlige, og nogle
gange udøver de måske en misforstået moderlig kærlighed over for børn.
• Kvinder kan ikke begå overgreb, for de har ingen penis.
• De kvinder, som krænker, gør det kun i sammenhæng med en mand, som
tvinger dem.
• Kvinder udnytter kun drenge i teenagealderen.
• De, som påstår, at de har været ofre for en kvindelig krænker, fantaserer
bare eller er forvirret over krænkerens køn.
• En kvinde, som forfører en teenagedreng eller -pige, begår ikke overgreb.
Der er blot tale om et seksuelt forhold mellem to mennesker, som
samtykker – også når det er mellem en mor og hendes barn.
• De, som har været udsat for seksuelle overgreb fra kvinder, vil med
sikkerhed ende med selv at blive seksuelle krænkere.
• Er det overhovedet en krænkelse, når det er udført af en kvinde?
Listen kan sagtens gøres længere, men pointen er, at vi som samfund har svært ved
at forlige os med, at kvinder kan gøre skade på børn på en seksuel måde. Det bliver
vi nødt til at gøre op med.Vi bliver nødt til at bryde det tabu og tale højt om det.
Kun på den måde sikrer vi, at børn og unge udsat for seksuelle overgreb fra en
kvinde får den hjælp, de har brug for.
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”En 42-årig mor er tiltalt for at have
seksuelt udnyttet sine tre mindreårige
sønner gennem flere år. Ifølge anklageskriftet har moderen blandt andet over
en periode på fire år fra 2002 til 2006
tvunget sin mellemste søn – som dengang
var 8-12 år gammel – til at beføle hende
og tvunget ham til seksuelle udskejelser i
hjemmet. Også kvindens 47-årige mand,
der er far til to af sønnerne og stedfar til
den ene, er tiltalt for i årevis at have forgrebet sig på de små drenge. En lærer har
blandt andet fortalt, at drengene somme
tider tog sig på kønsdelene foran andre
og spurgte en lærer, om han ville sutte
dem af. En af drengene sagde endvidere,
at en mor, ’hende knepper man!’”
Ekstra Bladet, januar 2010
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HVOR UDBREDTE ER
KVINDERS SEKSUELLE
OVERGREB MOD BØRN?
Sammenlignet med, hvad der er skrevet og undersøgt om mænds seksuelle overgreb
mod børn på internationalt plan, er der kun i meget begrænset omfang videnskabelig litteratur og forskning, der særligt fokuserer på kvinders seksuelle overgreb mod
børn. De fleste undersøgelser og forskningsprojekter er baseret på data fra USA.
Der findes kun meget få rapporter, der beskæftiger sig med problematikken i en
dansk eller nordisk kontekst.
I rapporten ’Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016’ har
knap 2.000 elever i 8. klasse besvaret spørgeskemaer om overgreb. I denne undersøgelse opdeles de ’uønskede seksuelle hændelser’ i tre kategorier: ’blottelser’, ’berøringer’ og ’samleje’. Samlet set har 12 procent af de unge angivet, at de har oplevet
uønskede hændelser med blottelser, og samme andel af de unge har oplevet uønsket
berøring. Omkring dobbelt så mange piger som drenge har oplevet dette. Ser vi på
hændelser med samleje, har 7 procent af pigerne og 5 procent af drengene været
udsat for et forsøgt eller gennemført samleje, som var uønsket. Det er dog vigtigt at
være opmærksom på, at i tre ud af fire tilfælde er udøveren en jævnaldrende, mens
det i ét ud af fire tilfælde er en voksen eller et familiemedlem.
Hvis vi ser nærmere på de unge i undersøgelsen, som havde været udsat for et
overgreb fra en voksen, så viser tallene, at blandt de piger, som havde været udsat
for uønskede seksuelle krænkelser i form af blottelse, var krænkeren i 8 procent af
tilfældene en kvinde. Hos de drenge, som havde været udsat for en blottelse, var
krænkeren en kvinde i 32 procent af tilfældene. Det er desværre ikke muligt at udlede
noget om kvinders andel i de to øvrige kategorier, ’seksuel berøring’ og ’samleje’, på
grund af den lave forekomst af noterede antal krænkelser blandt dette relativt lille
antal deltagere i undersøgelsen.
I samme rapport nævnes det, at der kun er ganske få kvinder, der dømmes for seksuelle overgreb mod børn. Statistisk er der 50 gange flere mænd end kvinder, der er
blevet dømt. Det er vigtigt at huske, at tallene i denne undersøgelse er udtryk for de
unges selvrapportering og registerdata i forhold til domfældelse. Det er rimeligt at
antage, at der er store mørketal på området.
I en noget ældre undersøgelse, ’Unges trivsel År 2008’, er opgørelserne baseret på
en spørgeskemaundersøgelse med næsten 4.000 elever i 9. klasse. I denne fremgår
det, at blandt de 34 drenge i undersøgelsen, der svarede, at de havde været udsat for
seksuel kontakt (blottelse, berøring eller samleje) med en voksen, var der tale om en
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kvindelig krænker i 65 procent af tilfældene og både en mand og en kvinde i
6 procent af tilfældene. Hos de 137 piger, som havde været udsat for seksuel kontakt
med en voksen, var det kvinder i 3 procent af tilfældene og både en mand og en
kvinde hos mindre end 1 procent. Det er ikke muligt at opdele disse tal, i forhold til
om krænkelserne omhandlede blottelse, berøring eller samleje.
Retter vi blikket uden for Danmark, så har psykologen Nina Blond i 2014 skrevet
speciale om emnet, og på baggrund af en større international litteraturgennemgang
opsummerer hun, at kvindelige krænkere står for 5 procent af alle seksuelle overgreb mod børn. Der er dog meget store udsving i, hvor stor en andel de kvindelige
krænkere vurderes at udgøre, i de forskellige undersøgelser, der indgår i studiet. Det
kan dels have sammenhæng med, hvordan seksuelle overgreb defineres i de enkelte undersøgelser, men også være påvirket af den udbredte tvivl og usikkerhed om,
hvorvidt kvinder kan begå overgreb, som det tidligere er nævnt. De konkrete handlinger vurderes derfor forskelligt, afhængigt af om krænkeren er mand eller kvinde.

ER KVINDERS SEKSUELLE OVERGREB ANDERLEDES?
I flere rapporter diskuteres det, om seksuelle overgreb begået af kvinder adskiller
sig fra seksuelle overgreb begået af mænd. Der er generelt enighed om, at kvindelige krænkere, ligesom mandlige krænkere, ikke er en homogen gruppe. Det er derfor
svært at tegne en præcis profil af krænkerne.
Flere undersøgelser peger på, at der ikke er væsentlige forskelle på karakteren af
de overgreb, som mandlige og kvindelige krænkere udfører. Kvinders overgreb kan
inkludere befamling, oralsex, onani på barnet, tvang af barnet til at onanere på kvinden, penetration af vagina eller anus med en finger eller et objekt samt samleje, hvis
ofret er en dreng.
Ligeledes peger flere rapporter på, at kvindelige krænkere oftere end mænd begår
overgrebene med tilstedeværelse af en mandlig medkrænker. Fordelingen i en større
amerikansk undersøgelse blandt næsten 800.000 sager viste, at kvindelige krænkere
havde udført overgrebet alene i 60 procent af sagerne, hvor mændene havde været
alene i 90 procent af sagerne. Andre undersøgelser fremhæver, at tilstedeværelsen af
en mandlig medkrænker kun i mindre omfang indebar, at kvinden var blevet tvunget
eller truet til at deltage i overgrebene. Det vil sige, at kvinden selv var motiveret til
at begå de seksuelle overgreb sammen med en anden.
For kvinder, der krænker, kan der, på samme måde som for mænd, der krænker, være
mange årsager til deres adfærd. Nogle – men ikke alle – er selv vokset op med vold
og/eller seksuelle overgreb i barndommen. Andre er vokset op med eller har i dag
selv alkohol- eller stofmisbrug. Nogle har en psykisk sygdom. Andre er tilsyneladende almindelige, normaltfungerende voksne, som har en seksuel præference for børn,
eller som ikke fungerer i et voksenseksuelt forhold. For den voksne, der begår et
seksuelt overgreb mod et barn, handler det således ofte lige så meget eller mere om
magt, end det handler om sex. Tilfredsstillelsen ved at kunne bemægtige sig barnet
er for nogle målet, den seksuelle handling midlet.
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”En 31-årig mor er blevet idømt et år og
tre måneders fængsel for at have udnyttet
sine tre små børn seksuelt. Kvinden skal
ud over fængselsdommen også indlægges
på en institution, hvor hun skal modtage
sexologisk og psykologisk behandling i et
halvt år samt være under Kriminalforsorgens tilsyn i to år. Alle tre børn er under
ti år. Sagen mod kvinden omfatter også en
27-årig mand, der blev idømt ti
måneders fængsel for at opfordre kvinden
til overgrebene. Via sms-beskeder fik han
hende til at sende børnepornografiske
billeder af overgrebene.”
Metroxpress, maj 2013
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PÆDOFIL ELLER SEKSUEL KRÆNKER
I medierne og den offentlige debat bruges betegnelsen pædofil ofte i flæng om alle
de personer, og som udgangspunkt mænd, der begår seksuelle overgreb mod børn.
Men betegnelsen pædofil er en diagnose inden for psykiatrien, og undersøgelser
viser, at selvom en person begår overgreb på børn, er vedkommende ikke nødvendigvis primært seksuelt tiltrukket af børn og kan derfor ikke diagnosticeres som
pædofil. Betegnelsen pædofil er ikke kønsbestemt. Og pædofili er kun knyttet til
tankerne eller forestillingen om seksuelle handlinger mod børn og ikke til den
egentlige handling.
Flertallet af de voksne, der begår seksuelle overgreb mod børn, er ikke per
definition pædofile. De begår pædofile handlinger, altså seksuelle overgreb på børn,
men opfylder ikke kriterierne i diagnosen.

DIGITALE SEXKRÆNKELSER
De digitale medier og internettet spiller en større og mere tydelig rolle i seksuelle
krænkelser af børn. Muligheden for at optage, livestreame, gemme og formidle
billeder og film af de seksuelle overgreb (børnepornografi) er vokset i takt med
internettets udbredelse. Som generelt ved seksuelle overgreb mod børn er der
fokus på, at størstedelen af de seksuelle krænkere er mænd. Der findes meget få
videnskabelige artikler, der beskæftiger sig med kvindelige krænkere, som benytter
onlinkommunikation til enten at få adgang til billedmateriale med seksuelle krænkelser af børn (børnepornografi), eller hvor kvinden bruger onlinekommunikation
(chat og webcam) til blufærdighedskrænkelser over for børn eller til at aftale fysiske
møder, hvor de seksuelle overgreb efterfølgende finder sted.
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I Red Barnets arbejde med at bekæmpe børnepornografi på nettet har vi siden 2001
modtaget tæt på 80.000 anmeldelser af hjemmesider eller andet materiale på nettet,
som formodes at indeholde billeder eller film af seksuelle overgreb på børn. På en
del af dette materiale er det også muligt at se personen, der begår overgrebene på
barnet. I langt de fleste tilfælde er der tale om en mand, men vi ser også billeder og
film, hvor de seksuelle overgreb bliver begået af kvinder. Overgrebene bliver begået
på såvel drenge som piger og i forskellige aldersgrupper.
I Norden har vi kun fået kendskab til få sager, hvor kvinder har været involveret i
produktion og distribution af børnepornografisk materiale. I de sager, hvor kvinden
har kommunikeret digitalt med ofret, har det været med ofre i teenagealderen.
I større internationale sammenhænge er der også kun omtalt få sager.
Nogle argumenterer for, at hvis det fik større opmærksomhed, at også kvinder begår
seksuelle overgreb, så ville man også kunne få øje på flere sager. Det ville i hvert fald
bidrage til at skabe et nødvendigt øget fokus på den virkelighed, vi ved eksisterer, og
samtidig gøre det lettere og mindre tabuiseret for ofrene at tale om overgrebene og
bede om hjælp.

GROOMING
Begrebet grooming har haft og har stadig stor betydning for forståelsen af de processer, der leder frem til og muliggør seksuelle overgreb i de mange situationer, hvor
der ikke er anvendt åbenlys vold eller tvang mod barnet eller den unge. Grooming
har fokus på den måde, hvorpå krænkeren opnår barnets og barnets omgivelsers
tillid for at opnå (uhindret) adgang til barnet. Grooming kan oversættes med en
manipulerende, forførende og subtil adfærd, som ofte er camoufleret i omsorgsfulde
og venlige handlinger – i hvert fald i de indledende faser. Krænkerens formål med
grooming er, ud over at vinde barnets tillid og rykke ved barnets opfattelser af egne
grænser, også at reducere sandsynligheden for at blive opdaget, reducere sandsynligheden for, at barnet bliver troet på af andre, samt at manipulere med barnets og
omgivelsernes opfattelse af krænkeren og dennes motiver.
Vi har endnu til gode at finde videnskabelige artikler, som specifikt har fokuseret
på at undersøge kvinders måde at udøve grooming på. Men det er umiddelbart
nærliggende at antage, at kvinder, der seksuelt krænker børn, også formår at være
manipulerende, forførende, subtile, omsorgsfulde og venlige, hvis de har et ønske om
at udnytte et barn seksuelt. For kvinders vedkommende er det også nærliggende at
antage, at de som seksuelle krænkere i mindre grad har brug for så systematiske
groomingprocesser, fordi de i højere grad bliver opfattet som kærlige og omsorgsfulde mennesker, der er gode til at omgås både børn og unge. En årsag er, at de per
tradition og som mødre har en lettere adgang til barnet og en tættere tillidsrelation
i barnets første levetid, når de ammer. Dette forhold kan umiddelbart gøre det vanskeligt for andre at opdage, når grænserne overskrides.
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FORVENTNINGERNE
STYRER REAKTIONERNE
Flere forskere i udlandet har undersøgt, om professionelle (socialrådgivere, politibetjente, psykologer, psykiatere m.fl.) har samme eller forskellig opfattelse af alvoren i
et seksuelt overgreb, afhængigt af om krænkeren er mand eller kvinde. Disse studier
viser, at kvinders seksuelle overgreb generelt vurderes som alvorlige både af mandlige og kvindelige professionelle. Men der er dog generelt en tendens til, at sager
med kvindelige krænkere får en mere lempelig behandling, når der skal iværksættes
undersøgelser eller indsatser. Forskerne advarer om, at dette kan føre til, at ofre
for kvinders seksuelle overgreb bliver taget mindre alvorligt, hvilket igen kan have
betydning for, hvilken hjælp ofrene får.
I vores dialog med fagpersoner i Danmark, som arbejder med indsatser i forhold
til børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, får vi bekræftet denne bekymring om, at kvinders seksuelle overgreb og krænkelser af børn risikerer at blive
overset eller bagatelliseret, fordi seksuelle overgreb generelt bliver forbundet med
en mandlig krænker. Det er simpelthen for svært for mange at forstå og acceptere,
at også kvinder begår seksuelle overgreb. Det understreger nødvendigheden af en
holdningsændring på området.

OVERGREB MOD MINDRE BØRN
Undersøgelser fra især USA peger på, at kvindernes overgreb oftest er rettet mod
de helt små børn, som de forventes at have en omsorgsgivende rolle overfor – enten
i familien eller som en del af deres arbejde. I disse sager kan det være ekstra vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om omsorg, og hvornår der er tale om seksuelt
overgreb, fordi der i forvejen er meget fysisk kontakt som en naturlig del af omsorgen for barnet. Nogle peger også på, at overgrebsrelationen inden for familien i
nogle tilfælde kan blive symbiotisk, hvor den krænkende mor ikke tillader barnet at
løsrive sig.
I forbindelse med Red Barnets arbejde med håndtering af billeder og film af seksuelle overgreb på børn har vi blandt andet set billeder og videoklip, hvor det seksuelle
overgreb bliver begået mod et barn i puslesituationen. Et sted, hvor forælder og
barn ofte er alene, og hvor barnet ikke har forudsætning for at kende grænsen
mellem omsorg og overgreb. Det kan endda være, at overgrebet sker i en
atmosfære af smil og anerkendelse af barnet.Vi har set eksempler på, at helt små
børn så at sige ’trænes’ til at stimulere en voksen seksuelt som en del
af puslesituationen.
I Danmark har debatten om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner
taget udgangspunkt i, at det var mændene, som udgjorde en fare for børnene.
For eksempel har forskningsgruppen Paradox set på, hvordan en del institutioner
på daginstitutionsområdet har udformet retningslinjer med det formål at sikre, at
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der ikke sker seksuelle overgreb i daginstitutioner. Ofte er det ansættelsen af mandlige pædagoger eller det faktum, at man har mandligt personale ansat, som gør, at
man vælger at lave sådanne retningslinjer. Her er formålet helt tydeligt et ønske om
at beskytte både mændene og børnene, og i nogle tilfælde har de mandlige pædagoger selv efterspurgt retningslinjer. Nogle institutioner har vedtaget særlige regler, så
mænd ikke må være alene med børnene, mens det samme ikke gælder for kvinder.
Til trods for at vi jo faktisk ved, at også kvinder begår seksuelle overgreb.
Hvis man samtidig ser på, hvordan kønsfordelingen er på daginstitutionsområdet,
så udgør mændene for BUPL-medlemmers vedkommende under 7 procent af arbejdsstyrken. Sætter vi det i relation til, at internationale undersøgelser viser, at
kvinder udgør mindst 5 procent af de seksuelle krænkere, så er der statistisk set
næsten lige så stor risiko for, at det er en kvinde som en mand, der begår det
seksuelle overgreb inden for rammerne af institutionen. Men det har stort set ikke
været fremme i debatten, om nogle af kvindernes kontakt med børnene kunne være
seksuelt krænkende.
Nogle forskere bruger begrebet ’subtile overgreb’ om de handlinger, som opfylder
den voksnes, for eksempel mors, følelsesmæssige/seksuelle behov, men som kvinden
ikke nødvendigvis er fuldt ud bevidst om. Det kan dreje sig om ikke-alderssvarende
badning, vask eller massage, hvor for eksempel et tiårigt barn pusles, som var det
en baby. Det seksuelle indhold og berøring af kønsorganerne bortforklares som
nødvendig omsorg og hjælp. I disse situationer, hvor barnet fastholdes i en
grænseoverskridende seksuel kontakt og stimulation, kan det påvirke barnets
følelsesmæssige udvikling og oplevelse af egne grænser i negativ retning.

”Politiet har anholdt et par – en 39-årig
mand og en 48-årig kvinde – efter en
anmeldelse om sexovergreb mod en i dag
12-årig pige. Fra pigen var fire år, har
hendes mor og stedfar forgrebet sig på den
lille pige flere gange om ugen. Moren til
den lille pige er sigtet for at have befølt sin
datter på brysterne og i et enkelt tilfælde
på numsen. Desuden er moren sigtet for at
have udsat sin datter for andre seksuelle
forhold ved hjælp af sexlegetøj.”
Sjællandske Medier, marts 2017
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”En kvindelig underviser på en danseskole er under
anklage for at have forgrebet sig seksuelt på fire piger.
Og pigernes ønske om succes på skolen blev ifølge
anklagemyndigheden brugt som en form for pres mod
pigerne. En pige blev gennem fem år flere gange misbrugt
af kvinden. Pigen var blot 12 år, da overgrebene begyndte,
lyder det i anklageskriftet. Pigen boede hos den tiltalte, og
i knap tre år var kvinden som kommunalt ansat plejemor
for pigen. En anden pige var også kun 12 år, da hun blev
udsat for overgreb fra sin danselærerinde. Overgrebene
foregik i kvindens hjem og på danseskolen. Kvinden er
desuden anklaget for at have taget billeder og video
af overgrebene mod pigen.
En tredje pige blev som 15-årig også udsat for seksuelle
overgreb fra danselæreren. Fem gange skal det være sket,
og som i de øvrige tilfælde har kvinden angiveligt brugt
pigens ønske om at avancere på danseskolen som en
form for pres. Også en fjerde pige har været offer for
danselærerindens påståede overgreb. Det foregik i
begyndelsen af 2016, da pigen var 15-16 år gammel.”
TV 2 Nyhederne, august 2017
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OVERGREB MOD TEENAGERE
Flere forskere har beskæftiget sig med den
samfundsmæssige forståelse af seksuelle forhold mellem teenagedrenge og voksne kvinder.
Forskerne fremhæver, at drenge i høj grad bliver
opdraget til at tro, at drenge og mænd altid er
og skal være villige til sex, når de får det tilbudt.
Derfor italesættes disse forhold som regel ikke
som seksuelle overgreb, men som seksuel oplæring, hvor drengene skal føle sig heldige og udvalgte, fordi en voksen kvinde vil være sammen
med dem. Konsekvenserne af denne opfattelse
kan i høj grad give problemer for drengene, som
ikke selv forstår, at der er tale om et overgreb,
og som derfor heller ikke taler om det som
sådan. Sandsynligheden for, at de bliver mødt
med forståelse, er ikke stor. Desuden kan denne
opfattelse af problemet føre til manglende registrering af disse hændelser som overgreb.
I Statens Institut for Folkesundheds rapport
’Seksuel vold’ beskriver forfatteren, at drenges
overvejelser om at anmelde et seksuelt overgreb er påvirket af det kulturelle script om, at
drenge forventes at udvise mere seksuelt initiativ end piger, og nogle drenge har derfor følt
sig presset til sex, som de ikke havde lyst til.
Inden for sport og idræt har der også været
sager, hvor en kvindelig træner har udviklet et
seksuelt forhold til en af de unge. I de sager, vi
har kendskab til, har det både været i forhold
til unge piger og unge drenge.
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ALLE BØRN SKAL
BESKYTTES MOD
SEKSUELLE OVERGREB
Som borgere og fagpersoner er vi alle forpligtet til at handle og gribe ind, hvis vi oplever, at børn udsættes for overgreb. Det fremgår af underretningspligten i Serviceloven. Hvis man er bekymret for et barns eller en ungs trivsel og udvikling, skal man
som udgangspunkt underrette barnets eller den unges kommune om sin bekymring.
Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den
almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn
eller en ung har brug for særlig støtte.
Som fagperson har man en særlig skærpet underretningspligt, der går forud for tavshedspligten.
Fagpersoner, der er i tæt kontakt med
børn og unge, er særligt forpligtede
til at underrette kommunen om
eventuelle bekymringer for
et barn eller en ung. Der
stilles ikke krav til, at fagUnderretningspligten
personen har et kendServiceloven, § 154
skab til barnets eller
den unges forhold. Den
”Den, der får kendskab til, at et barn eller en
skærpede underretung under 18 år fra forældres eller andre
ningspligt betyder, at
fagpersonen har pligt
opdrageres side udsættes for vanrøgt eller
til at reagere alene
på baggrund af fornedværdigende behandling eller lever under
hold, der giver formodforhold, der bringer dets sundhed
ning om, at et barn eller
en ung har behov for
eller udvikling i fare, har pligt til
særlig støtte.

at underrette kommunen.”

Normalt drøfter man underretninger med familien, men ved
mistanke om seksuelle overgreb i
familien skal man ikke informere forældrene om sin underretning, men overlade
det til de sociale myndigheder eller eventuelt politiet,
afhængigt af sagens karakter.
Læs mere om underretningspligten på Ankestyrelsens hjemmeside
deldinbekymring.nu
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FN’S VERDENSMÅL 2030
Også internationalt er der fokus på
seksuelle overgrebs skadelige virkning
på børn. I september 2015 vedtog
verdens stats- og regeringsledere på
FN-topmødet i New York en hidtil
uset ambitiøs udviklingsdagsorden.
Målene trådte i kraft i januar 2016
og skal frem til 2030 sætte dagsordenen for en mere bæredygtig
udvikling for både mennesker og
planeten, vi bor på. Målene er
mange og meget omfattende.
Relevant i forhold til temaet er
mål nummer 16.2, som forpligter
alle regeringer til at ”sætte en
stopper for mishandling, udnyttelse og menneskehandel og
alle former for vold og tortur
mod børn”, som omfatter de
seksuelle overgreb.
Regeringen præsenterede i starten
af 2017 en handlingsplan for Danmarks opfølgning på verdensmålene.
Danmark vil, som alle de andre lande,
blive målt på ”andelen af 1-17-årige
børn, der har oplevet enhver form for
fysisk straf og/eller psykisk aggressivitet fra
deres omsorgsperson indenfor den seneste
måned”. Igen skal seksuelle overgreb
medregnes under disse registreringer.
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SAGER I
BØRNEHUSENE
Siden 1. oktober 2013 har det været lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse, hvor der er mistanke – eller viden om
– at et barn eller en ung fra 0 til og med 17 år har været udsat for overgreb, enten
voldelige eller seksuelle, og hvor det er relevant for kommunen også at inddrage
sygehusvæsenet eller politiet.
I opgørelsen fra børnehusene fra 2016 om kønsfordelingen hos mistænkte indgår
1.516 personer. Ud af de 1.516 mistænkte er 471 mænd og kvinder mistænkt for at
have begået seksuelle overgreb (og nogle har også samtidig været voldelige), og
blandt disse udgør kvinderne 6,5 procent af alle mistænkte for seksuelle overgreb.
Dette tal stemmer godt overens med en række internationale opgørelser, som viser,
at mindst 5 procent af de seksuelle overgreb bliver begået af kvinder.

Børnehusene er etableret med udgangspunkt i et tværkommunalt og
tværsektorielt samarbejde, hvor de relevante myndigheder samles, så
børn og unge, i tilfælde, hvor der er mistanke eller viden om, at de har
været udsat for overgreb, kan blive udredt og modtage krisestøtte
sammen med deres nærmeste omsorgspersoner. Børnehusene skal, i
børnevenlige rammer, sikre en højt kvalificeret, tværfagligt koordineret
og skånsom indsats over for det enkelte barn og den enkelte unge
samt deres nærmeste omsorgspersoner. Læs mere om børnehusene
på bornehuse.dk
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BARNETS PERSPEKTIV
SKAL FASTHOLDES
Hvis vi skal aflive myter, tabuer eller fejlagtige opfattelser i samfundet, bliver vi nødt
til at informere om, formidle viden om og debattere emnernes rette indhold og proportioner.Viden er som nævnt i indledningen det bedste våben, når vi skal opdage,
hjælpe og støtte udsatte og svigtede børn.
Vi vil endnu en gang understrege, at formålet med hæftet er at sætte fokus på og
bryde tabuet om, at også kvinder begår seksuelle overgreb. Formålet er altså ikke
at bagatellisere mænds andel og ansvar i forhold til seksuelle overgreb på børn.
Det ved vi bare allerede rigtig meget om. Kvindeperspektivet derimod er stærkt
underbelyst.
Vi håber, at vi med dette hæfte har bidraget til, at de børn, som udsættes for seksuelle overgreb, bliver mødt med den samme forståelse, anerkendelse, hjælp og støtte,
uanset om overgrebet er blevet begået af en mand eller en kvinde.
Udfordringen i forhold til kvinders seksuelle overgreb mod børn er, om vi er gode
nok til at få øje på det, til at stille de rigtige spørgsmål, tolke børnenes reaktioner
og til at gribe ind, så overgrebene bliver stoppet, og børnene får den hjælp, de har
brug for.
Måske er vi blændet af vores egne forestillinger om, hvad kvinder kan gøre og ikke
gøre mod egne og andres børn? Det synes i hvert fald at være svært for alt for
mange voksne at tage det alvorligt og sætte ind over for de situationer og sammenhænge, hvor der potentielt kan ske seksuelle grænseoverskridende handlinger
begået af kvinder mod børn. Især når den samme handling i samme situation begået
af en mand straks ville blive opfattet som mistænkelig.
Som nævnt viser undersøgelser, at der også hos fagpersoner er en tendens til helt
at overse eller til at se mildere på sager, hvor det er en kvinde, der har begået det
seksuelle overgreb.
Samfundsmæssigt har kvinders rolle, identitet og selvopfattelse ændret sig gennem
de senere år, blandt andet gennem fokus på mere ligestilling, også på det seksuelle
område. Hvorvidt det har betydning for, om flere eller færre kvinder begår seksuelle
overgreb nu end tidligere, kan vi ikke sige noget om med sikkerhed.
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Børn har brug for, at de i medier, undervisning og litteratur kan møde eksempler på
en hverdag, som ligner deres egen. Især hvis disse børns hverdag indeholder seksuelle
overgreb, hvad enten disse bliver begået af en mand eller en kvinde.
Det er altid en balancegang, hvor meget vi skal advare om eller bekymre eller
skræmme børn med livets farligheder, eller hvorvidt vi skal lade dem leve i barndommens uvidenhed og uskyld. Men børn har brug for at kende deres rettigheder, de skal
vide, hvad der er rigtigt og forkert – og de skal vide, hvor de kan få hjælp, når de
oplever eller udsættes for noget, der gør dem ondt.
Sagt med et barns egne ord: ”Man kan jo ikke sige det til en voksne, hvis man ikke
ved, at det er forkert.”
Vi vil derfor opfordre alle til at overveje, på hvilken måde og i hvilken form temaet
om vold og seksuelle overgreb mod børn kan gives en relevant placering, når der
bliver undervist og produceret undervisningsmateriale, børnebøger og andre materialer til børn. Samtidig skal det sikres, at det i materialet står klart, at det ikke kun er
mænd, men også kvinder, der kan begå vold og seksuelle overgreb mod børn.

”Man kan jo ikke sige det til en voksen,
hvis man ikke ved, at det er forkert.”
Dreng, i Red Barnets materiale om børns rettigheder
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