
 

 

 

 

 

 

 

Identifikation af ulovlige billeder af seksuelle overgreb på børn 
i it-systemer på arbejdspladser 

Billeder af seksuelle overgreb på børn, også kaldet børnepornografisk materiale, er et udbredt problem i 
hele samfundet, og det betyder, at det faktisk også kan ligge et sted i arbejdspladsens netværk, eller it-
systemet kan blive brugt som afsender eller modtager af det ulovlige materiale. FN anslår, at der på et 
givent tidspunkt sidder 750.000 mennesker og ser på billeder af seksuelle overgreb på børn på nettet. 
Ifølge firmaet NetCleans egne test i store firma netværk, kan man forvente at én ud af tusind 
medarbejdere anvender arbejdscomputeren til børnepornografiske formål. 

Red Barnet har i mange år arbejdet med reducere og bekæmpe produktionen og udbredelsen af de 
overgrebsbilleder, som det børnepornografiske materiale består af. Det er vigtigt, at så mange som 
muligt arbejder sammen for at bekæmpe, at børn bliver seksuelt udnyttet og at billeder af overgrebene 
cirkulerer rundt på internettet. Erfaringer i arbejdet med mennesker der seksuelt interesserer sig for 
børn viser, at jo flere forhindringer vi kan stille op, desto færre vælger at udleve deres seksuelle 
interesser. 

 Red Barnet har valgt at samarbejde med firmaet NetClean, fordi de kan tilbyde en løsning, som gør 
arbejdspladsens it-system og netværk til en zone fri for børnepornografisk materiale.  

En beslutning om aktivt at bekæmpe muligheden for ulovlige billeder på arbejdspladsen vil, udover at 
være en indsats for at beskytte børn mod yderligere overgreb, også beskytte og styrke organisationens 
brand.  

NetClean ProActive produktet  

 Har en genkendelsesteknik baseret på konkrete billeder klassificeret af politiet 

 Sammenligner alle nye billeder i et netværk med databasen, uanset kilde 

 Reducerer søgning, lagring og distribution af overgrebsbilleder – stopper ulovlig tilgang 

 Fungerer som en elektronisk ”whistleblower” i forhold til skjult ulovlig aktivitet 

 Giver organisationen mulighed for at agere aktivt med forebyggelse og bekæmpelse 
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NetClean ProActive dækker det hele 

NetClean ProActive scanner alle arbejdspladsens medier, hvor der kan være risiko for at billeder eller 

film af seksuelle overgreb på børn kan opbevares eller distribueres. ProActive reagerer kun på de 

billeder eller film som i forvejen er klassificeret som ulovlige. 

 

 

 

Hvis du vil vide mere om NetCleans produkter så besøg firmaes hjemmeside: 

www.netclean.com 

 

 
 

Kontaktperson i Red Barnet: Kuno Sørensen, ks@redbarnet.dk 


