2017 ÅRSRAPPORT
RED BARNETS INDSATS
– mod seksuelle overgreb mod børn
– for tryg brug af sociale medier

Indledning
Denne årsrapport giver et indblik i Red Barnets indsatser i Danmark i 2017 for at bekæmpe seksuelle
overgreb og krænkelser mod børn og unge – især på de områder, hvor internettet og den digitale
kommunikation spiller en rolle – og for at gøre det tryggere for børn og unge at bruge de sociale medier.
Årsrapporten viser, hvordan vi i Red Barnet anvender vores meget store ekspertise baseret på 16 års
fokuseret arbejde med temaerne. Vores viden formidles via hjemmesider, pjecer, foldere og artikler samt
gennem samtaler med og oplæg for fagpersoner, der i hverdagen har kontakt med børn og unge.
Årsrapporten viser også, hvordan vi bidrager med vores viden og ekspertise, når der skal tages politiske
beslutninger om de emner, vi arbejder med.
Red Barnets arbejde er baseret på faglig viden og forskning. Vi inddrager også viden, synspunkter og
holdninger fra børn og unge, som vi har dialog med på skoler, ved at arrangere særlige fokusgrupper og
gennem vores faste SoMe-panel. På den måde kan vi hele tiden relatere vores arbejde til de børn, vi
kæmper for.

Red Barnets indsats blev i 2017 støttet økonomisk af EU-Kommissionen, Ministeriet for børn, ligestilling,
integration og sociale forhold, Rådet for Offerfonden, Microsoft og Telia.
Red Barnet har det fulde ansvar for denne publikation. Den Europæiske Union fralægger sig ethvert ansvar
for brugen af oplysningerne i publikationen.
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Red Barnet, Rosenørns Allé 12,
1634 København V, Danmark
Telefon 35 36 55 55
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Internethotline mod børnepornografi
Red Barnet har siden 2001 modtaget og behandlet borgeres anmeldelser af hjemmesider, hvor der var grund
til at tro, at siderne indeholdt billeder eller film af seksuelle overgreb på børn. Siden oprettelsen har Red
Barnet modtaget flere end 80.000 anmeldelser fra borgere, som mener at være stødt på ulovlige billeder
med børn i seksuelle situationer, som i straffeloven defineres som børnepornografi. Arbejdet er gennem alle
årene foregået i tæt samarbejde med Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3), de store
internetudbydere i Danmark og INHOPE, som er et EU-støttet netværk af civile hotlines over hele verden
(www.inhope.org).
Siden 2005 har Red Barnet også bidraget til den danske blokeringsordning mod udenlandske hjemmesider,
som indeholder børnepornografi. Ordningen bygger på et frivilligt samarbejde mellem teleudbyderne og
rigspolitiet, hvor vi i Red Barnet gennem vores hotline er med til at levere oplysninger om ulovlige
hjemmesider, som er placeret uden for Danmarks grænser.
Hvis man klikker ind på en af de blokerede hjemmesider, vil man i stedet blive ført over til en
informationsside, den såkaldte ‘stopside’. Her bliver man informeret om, at man har forsøgt at få adgang til
en hjemmeside, som politiet vurderer, “kan indeholde billedmateriale, der vil kunne anses som seksuel
udnyttelse af børn (i daglig tale børnepornografi) ”. Teleudbyderen har derfor valgt at blokere for adgangen.
Der er også oplysninger om straffeloven og om det politimæssige samarbejde om at bekæmpe
distributionen af overgrebsbilleder med børn. Stopsiden henviser også til hjemmesiden brydcirklen.dk, der
henvender sig til voksne, som har seksuelle tanker og fantasier om børn, hvor der er oplysninger om den
særlige telefonrådgivning, som Sexologisk klinik i Region Hovedstaden har.

Behandling af anmeldelser
Anmeldelser til Red Barnet foregår via hjemmesiden redbarnet.dk/anmeld. Samme sted kan man læse om,
hvordan vi behandler anmeldelserne, og hvem vi samarbejder med. Her har vi desuden samlet den faglige
formidling, som Red Barnet har udgivet i relation til vores indsatser mod seksuelle overgreb på børn.

Tal fra hotlinen
I 2017 modtog Red Barnets hotline mod børnepornografi 1458 anmeldelser. 24 procent af henvendelserne
handlede om hjemmesider med ulovligt indhold. Næsten syv procent angik billeder eller film med børn som
poseringsobjekter eller sider, hvor konteksten klart pegede på seksuel krænkelse af børn, og to procent var
billeder af børn i nudistsammenhænge. De øvrige anmeldelser angik sider, der enten ikke var adgang til,
eller sider, som ikke viste ulovlige krænkelser af personer under 18 år.

Opgørelse over 1458 modtagne anmeldelser i 2017
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ICCAM og Interpols billeddatabase
I det internationale INHOPE-samarbejde bidrager hotlinen til analyser og kategorisering af de enkelte
billeder til brug for Interpols billeddatabase over børnepornografi. Hotlinen analyserede og kategoriserede
i løbet af året næsten 9000 konkrete billeder til databasen. Næsten 17 procent var billeder med seksuelle
overgreb på børn eller stærkt krænkende billeder, som på grund af grovheden kan kategoriseres som
ulovlige. Denne arbejdsgang betyder et større pres på medarbejdere både tidsmæssigt og i forhold til
eksponering for overgrebsbilleder og -film. Tidligere videresendte vi blot oplysninger om hjemmesidens
adresse, når vi kunne konstatere tilstedeværelsen af mindst ét ulovligt billede på siden. Arbejdsgangen er
nu, at vi skal vurdere hvert enkelt billede på siden. Én anmeldelse kan betyde, at vi skal vurdere 50-100
individuelle billeder eller film.
De enkelte billeder tildeles en hashværdi (#-værdi), som er unik, og som gør det muligt at genkende billedet
via software, der er udviklet til formålet. INHOPE har i samarbejde med Interpol taget denne teknologi i
anvendelse i en nyudviklet database med navnet ICCAM (I C(see) Child Abuse Material). Alle anmeldelser
modtaget i Red Barnets hotline, som indeholder ulovligt materiale, lægges nu i den database, og alle billeder
tildeles en #-værdi. Billederne kategoriseres ud fra en fælles standardbaseline, som er beskrevet af Interpol
og indgår i Interpols samlede billeddatabase. Politiets brug af databasen kan direkte inddrages i
efterforskningen og opklaringen af konkrete sager om seksuelle overgreb på børn og til identifikation af
børnene.
En anden vigtig betydning af arbejdet med ICCAM er, at
billeder, der allerede er kendt og tildelt #-værdi, ikke skal
vurderes igen. Det vil sige, at hotlinemedarbejdere spares for
eksponering for allerede kendt materiale. Med andre ord
slipper vi for at se billeder igen og igen, som vi allerede har
set tidligere, eller som kollegaer i andre hotlines verden over
har set og analyseret.
I forbindelse med overgangen til at bruge ICCAM-databasen har Red Barnets hotlinemedarbejdere været
på kursus hos Interpol i Lyon.

Udviklingstendenser i anmeldelserne
2017 viser en fortsættelse af tidligere års tendenser i forhold til det anmeldte materiale:
-

Vi ser en stor stigning i antallet af anmeldelser af materiale på filservere, f.eks. Dropbox. Filservere
er i de forløbne år blevet en almindelig platform til at dele materiale, og de er tilsyneladende et
foretrukket anonymt sted at placere billeder og film.

-

Vi ser en stigning i antallet af film med seksuelle overgreb på børn. Det er tydeligt, at video er
blevet et almindeligt brugt format. Hvor video for bare få år siden var ‘unikt’ materiale, så har
større båndbredde og mobilkameraets kvalitet betydet, at seksuelle overgreb i dag i langt højere
grad filmes som levende billeder.

-

Vi ser en migration af overgrebsmateriale fra det åbne net, hvor alle kan risikere at støde på
overgrebsmateriale, til ‘the darknet’, som kræver, at man tilgår nettet via særlige browsere (for
eksempel Tor/Onion). Det langt mere anonyme ‘darknet’ har øget sin betydning fra 2010 og
fremefter. Vi vurderer, at det også har betydning for det faldende antal af anmeldelser.

Kvindelige krænkere og internettet
Gennem en særlig bevilling fra Offerfonden har vi i 2016 og 2017 arbejdet med at afdække omfanget af
kvinder, som begår vold eller seksuelle overgreb mod børn. Som en del af projektet har vi også haft fokus
på kvinders rolle og andel i de billeder og film af seksuelle overgreb mod børn, der bliver delt på nettet.
Netop fordi de digitale medier og internettet spiller en stadig større rolle i seksuelle krænkelser af børn, er
det relevant at se på kønsfordelingen også i disse sammenhænge. Generelt er der ved seksuelle overgreb
på børn fokus på, at de seksuelle krænkere for størstedelen er mænd, og der findes meget få videnskabelige
artikler, som beskæftiger sig med kvindelige krænkere, som benytter online kommunikation 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.
Enkelte steder i litteraturen har vi fundet direkte henvisning til, at også kvinder bruger internettet til at dele
seksuelle tanker om børn og til at opsøge og dele billeder af overgreb på børn. Forskerne Lambert og
O’Halloran har analyseret indholdet på en hjemmeside, der henvendte sig til kvindelige pædofile. I artiklen
konkluderes det, at de kvinder, der benyttede hjemmesiden, brugte internettet til at fortælle om deres
seksuelle tanker og fantasier om børn, og at disse kvinder udviste de samme karakteristika, som mænd med
seksuelle interesser i børn.
De britiske forskere Martellozzo, Nehring og Taylor har i 2010 gennemgået britiske sager om produktion af
børnepornografi for at undersøge, hvor mange kvinder der var involveret. Blandt 100 sager, som
hjælpeorganisationen NSPCC (National Society for the Protection of Cruelty to Children) havde gennemgået,
var der kun tale om en kvinde i en enkelt sag. I en anden undersøgelse af 15 sager med kvindelige krænkere,
som Metropolitan Police analyserede, fandt de i to af sagerne, at kvinderne havde brugt internettet til
krænkelser og søgning efter mulige ofre. I disse britiske sager havde kvinderne ikke handlet på egen hånd,
men havde samarbejdet med en mand.
I tekster fra internationalt politisamarbejde har vi fundet to sager med mødre i Rumænien, som har begået
seksuelle overgreb på deres helt små børn med henblik på at tjene penge på optagelser af overgrebene.

Motivet her var økonomisk. Det var ikke, så vidt vi kan se, med udgangspunkt i moderens egen seksualitet.
Den ene mor forsvarede sine handlinger med, at hun ikke troede, det ville skade pigen, når hun kun var 11
måneder gammel.
I nordisk sammenhæng har det ved søgning været muligt at identificere nogle få sager, hvor kvinder har
beskæftiget sig med seksuelle overgreb på børn online. I en dansk sag fra 2001, omtalt som operation
Hamlet, blev en mand og hans kvindelige samlever afsløret i at være deltagere i et internationalt online
fællesskab, hvor krænkerne begik seksuelle overgreb primært på egne børn. De distribuerede filmoptagelser
og billeder af overgrebene via internettet ud til fællesskabets medlemmer, nogle gange som livesendinger.
Manden blev idømt fængselsstraf for at begå overgrebene og distribuere materialet, mens samleveren ikke
blev dømt.
I Sverige blev 23 kvinder dømt i en sag om børnepornografi i 2011. De fleste blev dømt for besiddelse af
billedmateriale. En af kvinderne blev også dømt for selv at have produceret billeder af seksuelle overgreb på
børn. Selvom kvinderne blev dømt for og måtte stå til ansvar for deres handlinger, så mente retten, at det
største ansvar lå hos den mand, som i første omgang kontaktede kvinderne og gennem systematisk sexchat
fik ledt dem ind på interessen for børnepornografien. I 2016 blev en svensk kvinde på 26 år dømt for i flere
tilfælde med genstande at have penetreret et barn på tre år, som hun var babysitter for, og samtidig filme
overgrebet.
I Red Barnets arbejde med at bekæmpe billeder af
seksuelle overgreb på børn, også kaldet
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 den person, der begår overgrebene på barnet. I
langt de fleste tilfælde er der tale om en mand, men
blandt anmeldelserne ser vi også hver måned billeder
og film, hvor de seksuelle overgreb bliver begået af
kvinder. Overgrebene bliver begået på såvel drenge
som piger og i forskellige aldersgrupper fra helt små
børn og babyer til større børn og teenagere.
Det svenske firma NetClean arbejder med at udvikle
software, som kan hjælpe politi og internetudbydere
med
at
identificere
billeder,
der
har
børnepornografisk indhold. Billederne tildeles et unikt
id, et såkaldt hashtag (#-tag), som også gør det
muligt at frasortere billeder fra søgeresultater, f.eks.
på google-søgninger. I NetCleans årsrapport fra 2016
skriver de om et øget fokus på kvindelige krænkere.
De har interviewet en række politifolk, som arbejder
med børnepornosager, og den respons, de får, er, at
kvindelige krænkere er sjældne, men de findes.
Næsten halvdelen af de adspurgte politifolk svarer, at de i 2015 har arbejdet med sager, der involverede
kvindelige krænkere, omend de kun udgjorde en meget lille del af deres efterforskningssager. Der er også
blevet spurgt til, om de oplever en stigning i antallet af sager, hvor kvinder medvirker til seksuelle overgreb

på børn. 20 procent giver udtryk for, at de mener, der er sket en stigning, mens de øvrige enten ikke vil tage
stilling eller ikke mener, at der er sket en stigning. I flere af kommentarerne fremhæver politifolkene dog, at
deres øgede opmærksomhed på kvinder som krænkere også har ført til, at flere kvinder er blevet identificeret
og arresteret, og at denne større opmærksomhed kan være en forklaring på, at nogle oplever en stigning.
Hele rapporten om kvinders vold og seksuelle overgreb mod
redbarnet.dk/rapporter. I rapporten er der også kildehenvisninger.

børn

kan

downloades fra

Safer internet Center i Danmark
Siden 2004 har Danmark haft et center for Sikkert Internet under EU-programmet Safer Internet. Indsatsen
er en del af en fælles europæisk strategi under overskriften Better Internet for Kids, som udføres under EUprogrammet Connecting Europe Facility med Safer Internet Centre i 30 lande i Europa. Formålet med
strategien er at styrke en mere sikker og ansvarlig brug af internettet og nye onlineteknologier, særligt for
børn og unge, og at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold hos slutbrugeren. I Danmark samarbejder
Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik om denne indsats.
Medierådet for Børn og Unge fungerer som Awareness Center i Danmark. Videnscenterets formål er at
informere om børn og unges brug af internet og mobil og at udstyre forældre og lærere med brugbar viden
herom. Videnscenteret er ansvarligt for at implementere kampagner og koordinere og fremme samarbejdet
på nationalt plan.
Center for Digital Pædagogik
driver
rådgivningssitet
Cyberhus.dk og fungerer som
helpline i Danmark. Som helpline
besvarer Cyberhus.dk spørgsmål
vedrørende unges oplevelser på
nettet. De yder onlinerådgivning
til børn og forældre via chat,
debat og brevkasser om
internetrelaterede
problemstillinger.

Red Barnet fungerer som hotline i Danmark. Som hotline behandler Red Barnet anmeldelser af billeder og
film med seksuelle overgreb på børn, børnepornografi, som det er beskrevet i denne årsrapport. Red Barnets
aktiviteter på hjemmesiden sikkerchat.dk, som også er beskrevet i denne årsrapport, er selvstændigt
finansieret, men koordineres med aktiviteterne i Safer Internet Centret.
Et fælles projekt går ud på at markere den årlige internationale Sikker Internet Dag i Danmark. I 2017 foregik
Sikker Internet Dag (SID) i mere end 100 lande på verdensplan under sloganet: ‘Be the change: Unite for a
better internet'. I Danmark var fokus på forældrene som digitale rollemodeller. Aktiviteterne på Sikker
Internet Dagen havde til formål at få forældrene til at overveje og reflektere over deres egen digitale
dagligdag – ikke mindst i forhold til deres børn.

Formidling om børns onlineliv
Sikker chat
Hjemmesiden sikkerchat.dk udgør fortsat en vigtig kilde til viden om børns brug af sociale medier og har
gjort det siden 2001, hvor Red Barnet oprettede den i et samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.
Formålet med siden er at hjælpe børn og unge til at færdes trygt på computer, mobil og tablet – og dermed
forebygge, at de bliver udsat for mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online.
Siden er inddelt i mange forskellige temaer, som lærerne kan bruge, når de skal tilrettelægge deres
undervisning: digital mobning, konflikter på nettet, onlineforelskelse, identitet, tilgængelighed døgnet rundt,
kontrol over digitale spor og digitale sexkrænkelser. Hjemmesiden har i 2017 gennemgået et større redesign
og er nu en integreret del af Red Barnets oplysnings- og undervisningssider. Ud over det nye udseende har
vi også suppleret hjemmesiden med nye materialer, især fra projekterne ‘Er du OK på nettet’ og deSHAME,
som bliver beskrevet mere udførligt nedenfor.
Internetdag og Internet Governance
Ved den årlige internetdag og Internet Governance Forum i København i september bidrog Red Barnet med
oplæg om digitale sexkrænkelser på baggrund af erfaringer fra Rådgivningen SletDet og deSHAMEprojektet. Oplægget var:

Flere og flere børn og unge bliver udsat for digitale sexkrænkelser. Nogle oplever, at deres
private billeder videresendes, andre bliver mobbet på nettet på grund af køn eller seksuel
orientering, og så er der de mange eksempler på, at løgne, sladder eller rygter om seksuelle
handlinger deles på de sociale medier. Det er en problematik, der befinder sig i
grænselandet mellem en ureflekteret ungdomskultur og kriminalitet – ofte med alvorlige
sociale konsekvenser til følge, særligt for offeret, men til tider også for krænkeren.

Oplæg og faglige bidrag
Red Barnet får mange henvendelser om at undervise og holde oplæg om børn og unges sociale liv på nettet
og om de udfordringer, der er forbundet med det. Mange voksne føler ikke, at de ved nok om det til at
undervise eller gå i dialog med børn og unge om de digitale udfordringer. Blandt de mange oplæg kan
nævnes oplæg om børn og pornografi ved Porno og Samfunds konference; oplæg ved høring på
Christiansborg om hævnporno; oplæg om børn og sociale medier ved Socialstyrelsens konference om vold
og overgreb mod børn med handicap. Vi har også bidraget med faglig viden til TV3-udsendelserne
Børnelokkerne, som belyser, hvordan voksne mænd søger seksuel kontakt med børn via de sociale medier.
I forbindelse med en sag om online grooming af et større antal drenge blev vi inviteret til orienteringsmøder
for forældre og for børnegruppen. Vi har også undervist moderatorer på Danmarks Radios kanal Ultra.
Endelig besøgte Børne- og Socialminister Mai Mercado Red Barnet i september og fik en indføring i Red
Barnets indsatser på det digitale område.

Er du OK på nettet?
‘Er du OK på nettet’ er et projekt, der inddrager børn og pædagogiske medarbejdere i at styrke positiv brug
af sociale medier blandt 11-15-årige børn og unge med udfordringer som for eksempel ADHD eller ASF
(Autisme Spektrum Forstyrrelser). Projektets målsætning er, at børn og unge med kognitive udfordringer
bliver styrket i at bruge digitale medier hensigtsmæssigt, så de inkluderes i sociale fællesskaber på nettet.
Projektet startede med arbejdstitlen ‘Social Reality’ i 2016. Materialet er lavet på baggrund af workshops med
børn og unge i 20 klubber med tilknytning til specialområdet og er struktureret som et forløb med otte
aktiviteter. Det er bygget op omkring to figurer: emoji-trollen og emoji-heroen. Bag projektet står Red
Barnet, Fremtidsfabrik, ADHD-foreningen, Center for Digital Pædagogik, Ungdomsringen og Medierådet for
Børn og Unge.

Børn og unge med kognitive vanskeligheder har brug for ekstra støtte til det digitale liv. Fælles for disse børn
og unge er nemlig, at de har svært ved at begå sig socialt, og en stigende del af børn og unges sociale liv
foregår i dag online.
Børn og unge med ADHD har en forstyrrelse i deres evne til opmærksomhed, som er en af vores basale
kognitive funktioner. Alle med ADHD har problemer med deres evne til vedvarende og fokuseret
opmærksomhed, mens nogle også kæmper med hyperaktivitet og impulsivitet. Børn med ADHD har i kraft
af deres udfordringer sværere ved at tolke og forstå verden omkring sig, sværere ved at indgå i sociale
sammenhænge og ved at gennemføre aktiviteter.

Børn og unge med ASF har også ekstra udfordringer. De kæmper ofte med kommunikations- og
sprogforstyrrelser. Mange børn med ASF har en anderledes forestillingsevne og kan være meget konkret
tænkende. Vanskelighederne ligger inden for tre overordnede områder: afvigelser i forestillingsevnen, i
kommunikationen og i det sociale samspil.
For mange børn med for eksempel ADHD eller autisme gælder det, at de kognitivt udvikles langsommere
eller mere ujævnt end deres jævnaldrende. Det er altid vigtigt at huske på, at der er store individuelle
forskelle på graden af diagnosen og på, hvordan den kommer til udtryk hos den enkelte.

Hvor ligger ansvaret?
Når børn skal hjælpes med at navigere på de sociale medier, kan det være svært at finde ud af, hvem
opgaven ligger hos. Emnet placerer sig i en gråzone mellem privatliv og skoleliv. Fagpersonale kan være af
den opfattelse, at det er forældrenes opgave, og forældrene kan tænke, at det er noget, børnene lærer i
skolen. Kan man tillade sig at gå ind og arbejde med børnenes private profiler på et spil, eller er det barnets
private rum? Har man som fagvoksen lyst til at åbne for dialog om børnenes relationer på nettet, eller er det
som at træde ind i deres teenageværelse? Og kender man nok til sociale medier til at gå i gang med at
undervise børnene?
Det kræver måske lidt ekstra mod at gå i gang, men gevinsten er så meget større, da det er et område, hvor
man virkelig kan gøre en stor forskel. Det er en mulighed for at arbejde konkret med børnenes identitet,
selvforståelse og sociale kompetencer.

SletDet
2017 blev året, hvor der kom særligt fokus på især de unges deling af nøgenbilleder uden samtykke fra den
person, der er på billedet. Et tema, som Red Barnet allerede i årene før havde givet et særligt fokus, fordi vi
i brevkassen på Sikkerchat.dk fik markant flere henvendelser fra især piger, som havde oplevet, at intime
billeder af dem var blevet delt videre til venner eller spredt online. Selv om ofrene ikke havde givet samtykke
til delingen, blev de alligevel udskammet og gjort ansvarlige for, at billederne cirkulerede.

SletDet-rådgivningen
Red Barnets rådgivning SletDet blev åbnet i 2016.
Rådgivningen er en hjælp til børn og unge, som
har fået delt private, grænseoverskridende eller
krænkende informationer, billeder eller video – for
eksempel nøgenbilleder. I vores slettevejledninger
er der konkret hjælp til at slette og anmelde
krænkende informationer, billeder og videoer på
sociale medier. Der er også mulighed for at skrive
eller ringe til os for at få hjælp. Vi kan rådgive
ofrene om at begrænse skaden mest muligt og til
at komme igennem situationen på den bedste
måde. Ud over de mange råd og vejledninger på
hjemmesiden har vi også udgivet folderen ‘Nøgen
på nettet' med forskellige informationer om, hvad
man kan gøre, hvis man har fået delt intime
billeder uden samtykke.

I 2017 modtog SletDet-rådgivningen flere end 400 henvendelser. Over halvdelen omhandlede digitale
sexkrænkelser, mobning, konflikter eller chikane. Se nedenstående oversigt.

Indhold i henvendelser i SletDet rådgivning
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Vi ser en klar kønsrelateret problematik. Eksponeringen af nøgenhed i reklamer, film og musikvideoer er
blevet mere udbredt og indeholder mere eller mindre erotiske og seksuelle budskaber. Medierne opstiller
ofte krops- og kønsidealer, som ingen kan leve op til. En rapport om unges seksuelle rettigheder og risici
online viser, at drenge kan føle sig presset til at udvise maskulinitet ved at dele intime billeder af piger, og
at piger ofte føler, at de skal være ‘pæne’ piger, der beskytter deres seksualitet, men samtidig være seksuelt
interessante som pigerne i musikvideoer. Det kan være svært at navigere i, og det er tydeligt, at reaktionen
på deling af intime billeder rammer piger hårdere, end den rammer drenge. Mens piger oftere oplever at
blive nedgjort, ‘shamet’ eller mobbet, oplever drenge ikke helt samme negative respons.

Vær digital
Styrelsen for It og Læring bad Red Barnet om at udvikle et
materiale, der kan hjælpe skolerne med at sætte fokus på digital
dannelse. “Vær digital” giver skoleledere inspiration og enkle
redskaber til at arbejde med elevernes digitale trivsel og
dannelse med fokus på mobning og hård tone, billeddeling og
grooming. Materialet lægger op til, at både skolebestyrelsen,
det pædagogiske personale og eleverne inddrages i arbejdet
med skolens digitale værdier. Materialets dele kan dog også
bruges hver for sig.
Inddragelsesforløbene giver lærere inspiration og forslag til,
hvordan de kan arbejde med mobning og hård tone,
billeddeling og grooming på en alderssvarende måde, og
klæder elever på alle grundtrin på til at give deres input til
skolens digitale værdisæt. Til hvert inddragelsesforløb hører
værdikort til både indskoling, mellemtrin og udskoling.

SoMe-ungepanelet
De voksne – forældre, lærere, pædagoger m.fl. – føler ofte, at de ikke kan følge med i børn og unges brug
af digitale medier. Og måske ved de i mange tilfælde ikke, hvordan de skal håndtere de problematikker, der
opstår, når et barn/en ung oplever, at eksempelvis et intimt billede eller video bliver offentliggjort eller delt.
Der er derfor brug for at inddrage, have dialog med og høre børn og unge selv fortælle om deres
bekymringer, og hvad de ser som udfordringer. Det er dem, der skal komme med de gode råd og
anbefalinger til, hvordan man som barn og ung får en sikker online adfærd. Og det er børn og unge – både
de mest udsatte og de ressourcestærke – vi skal ruste til at få et godt og sikkert onlineliv og gennemskue,
hvilke konsekvenser deres digitale adfærd har.
For at give de unge en stemme har Red Barnet, ENIGMA Museum for Post, Tele og Kommunikation og Telia
i partnerskab med Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital Pædagogik nedsat en TænkeTank
(SoMe-ungepanelet) bestående af cirka 10 børn og unge i alderen 12-18 år, der er bredt sammensat i forhold
til socioøkonomi, geografi og etnicitet. Red
Barnet er projektejer og driver TænkeTanken.
Telia sponsorerer projektet, og Medierådet
for Børn og Unge og Center for Digital
Pædagogik er partnere, der bidrager med
relevant viden og ressourcer i form af
medarbejdertid
i
projektet.
Denne
medarbejdertid er finansieret af en bevilling
fra EU-Kommissionen.
SoMe-panelet deltog i flere arrangementer på
Folkemødet på Bornholm. Et af de helt
centrale arrangementer var præsentationen
af panelets anbefalinger om børn og unges
digitale liv til forældre, fagfolk, firmaer samt
politikere.

Projekt deSHAME –digitale sexkrænkelser blandt unge
I 2017 blev det EU-medfinansierede Projekt deSHAME søsat. deSHAME er et samarbejde mellem Red Barnet,
Childnet (UK), School of Psychology, UCLan, Preston (UK) samt Kék Vonal (Ungarn). Projektet arbejder for en
helhedsorienteret indsats for unge mellem 13 og 17 år, som oplever digitale sexkrænkelser såsom ufrivillig
billeddeling.
Børn og unges onlineliv er tæt sammenflettet med deres liv og relationer i den fysiske verden. Internettet
byder på mange muligheder for kommunikation og er en direkte forbindelse til omverdenen. Ligeledes
optræder internettet og de sociale medier som en selvstændig hverdagsarena, hvor børn og unge udforsker
deres identitet og seksualitet, og det er langt hen ad vejen en god og lærerig oplevelse. Desværre er digitale
sexkrænkelser en af onlinelivets store skyggesider, og de unge kan opleve, at det er svært at skelne mellem
normal og grænseoverskridende eller krænkende adfærd. Adfærd vokser blandt andet ud af sociale
gruppedynamikker og intime relationer, og da de unge både er søgende og sårbare, er der en risiko for, at
digitale sexkrænkelser udvikler sig til en normaliseret og forventelig adfærd på nettet. Denne skyggeside
skal vi være opmærksomme på, og den bekræfter os i betydningen af at fortsætte indsatsen for tryg brug
af sociale medier blandt børn og unge.
Red Barnet har i 2017 oplevet en stor efterspørgsel på mere viden om og nyttige redskaber til at forebygge
og reagere på digitale sexkrænkelser. Et af målene med Projekt deSHAME er netop at forbedre forståelsen
af digitale sexkrænkelser samt at udvikle, implementere og evaluere effektive strategier til at få flere unge til
at fortælle om krænkende oplevelser og søge hjælp. Dette mål vil vi opnå gennem tæt samarbejde med de
unge selv, fagprofessionelle, relevante organisationer og myndigheder.
I løbet af første halvdel af 2017 har vi arbejdet intensivt med at indsamle data om unges oplevelser af digitale
sexkrænkelser i projektets tre lande. På baggrund af den indsamlede viden skal der i 2018 udarbejdes
undervisningsmaterialer til udskolingselever samt træningsmateriale til lærere og politi. Formålet er at kunne
forebygge og respondere på digitale sexkrænkelser på tværs af institutioner i samfundet ved at etablere et
godt lokalt samarbejde mellem især skole og politi.

Hvad siger danske unge?
De danske resultater af Projekt deSHAME er baseret på et datasæt bestående af en
spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har fået i alt 917 besvarelser fra unge mellem 13 og 17 år fra 11 skoler
rundt om i landet. Ud over den kvantitative dataindsamling har vi foretaget fokusgruppeinterviews med
henholdsvis folkeskolelærere og udskolingselever suppleret med interviews med relevante fagpersoner på
området. Derudover har vi systematisk gennemgået henvendelser til Red Barnets rådgivning SletDet fra
unge, som beder om hjælp, fordi de er blevet udsat for digitale sexkrænkelser. Alt sammen med henblik på
at indsamle repræsentativ viden, så vi kan udvikle en bæredygtig indsats for børn og unge.
I Projekt deSHAME er digitale sexkrænkelser kategoriseret ud fra fire hovedgrupper:
1) Deling af intime billeder og videoer uden samtykke
2) Udnyttelse, tvang og trusler
3) Mobning med seksuelt indhold
4) Uønsket seksualisering.
Ud fra resultaterne af det danske datasæt tegner der sig et billede af unges onlineliv og af, hvordan de
oplever digitale sexkrænkelser i deres hverdag. Her gennemgås nogle af de mange resultater fra
spørgeskemaundersøgelsen.

Først kan det nævnes, at digitale sexkrænkelser sker for både drenge og piger, men vi ser dog, at piger
oftere end drenge bliver udsat for en vis type af krænkelser. Et eksempel på dette er, at 27 % af de adspurgte
piger det seneste år har modtaget uønskede seksuelle beskeder og billeder sammenlignet med 14 % af
drengene. Unges forestillinger om, hvem der er mest udsat for digitale sexkrænkelser, er ligeledes skævt
fordelt på køn. 90 % af de unge svarer, at piger oftere bliver udsat for digitale sexkrænkelser, og 68 % svarer,
at folk ser ned på en pige, hvis der er blevet delt intime billeder af hende. Kun 28 % svarer det samme for
drenge. Digitale sexkrænkelser er således en problematik med adskillige kønsrelaterede aspekter.
I forlængelse heraf ses der et problem i de unges holdninger til ansvaret for deling af billeder. Næsten 1/3
mener, at det delvist er ens egen skyld, hvis man får delt et nøgen- eller intimt billede uden at have givet
samtykke. Disse svar indikerer, at der er et stort behov for at tale med de unge om betingelserne for deres
digitale adfærd og starte en dialog med fagfolk og forældre om, at det er en del af unges udviklingsproces
i den digitale æra at kommunikere bl.a. gennem billeder.
Resultaterne indikerer også, at begrebet digitale sexkrænkelser forstås forskelligt af de unge. Dette ser vi,
ved at kun 5 % af de unge svarer, at de er blevet udsat for seksuelle krænkelser online, mens for eksempel
24 % svarer, at de har oplevet at få spredt rygter, sladder og løgne om deres seksuelle adfærd, og 22 %
svarer, at de har modtaget intime billeder eller seksuelle beskeder, selvom de ikke ville have det. Yderligere
svarer 8 %, at de har fået seksuelle trusler online. Disse handlinger regnes for at være digitale sexkrænkelser,
men svarresultaterne adskiller sig markant fra de 5 %. Derfor ser vi et stort behov for at tydeliggøre
grænserne mellem acceptabel online adfærd og krænkende online adfærd.
Undersøgelsen viser også, at der er barrierer i forhold til at fortælle om det og søge hjælp, hvis man er blevet
udsat for en krænkelse. De unge frygter konsekvenserne, hvis de fortæller om krænkelserne. De vil ikke gå
til politiet, fordi de ikke ønsker, at deres familie bliver inddraget (43 %), de frygter en uhensigtsmæssig
overreaktion fra skolens side (41 %), og de frygter, at de involverede vil gøre gengæld (42 %). Derudover
viser undersøgelsen, at de unge er kritiske over for, hvad de lærer om emnet i skolen. Selvom 89 % af de
adspurgte elever svarer, at de har lært om lovgivning om digitale sexkrænkelser, svarer kun 26 %, at
undervisningen var brugbar.
De nævnte resultater samt de øvrige resultater fra undersøgelsen understreger behovet for, at der bliver sat
øget fokus på forekomsten af digitale sexkrænkelser, både unge imellem, men også unge og voksne imellem.
Der er især behov for, at voksne tager teten og tør opsøge åbne dialoger
med de unge og forsøger at sætte sig ind i og forstå baggrunden for
deres digitale adfærd.
Med afsæt i den værdifulde viden, vi har tilegnet os igennem den
indledende del af projekt deSHAME, vil vi i løbet af det næste år give os
i kast med at udvikle undervisnings- og træningsmaterialer som et skridt
på vejen mod at udbrede forståelsen af og samarbejdet om forebyggelse
af digitale sexkrænkelser blandt unge.
I december 2017 blev den første fælles engelske rapport fra projektet
udgivet: ‘Young People’s Experiences of Online Sexual Harrassment’.
Rapporten viser resultaterne fra de tre deltagende lande, Danmark,
Storbritannien og Ungarn. I januar 2018 udgiver Red Barnet en særskilt
rapport på dansk om de danske resultater af undersøgelsen, som de er
refereret ovenfor. Se mere på redbarnet.dk/deshame

Fokus i 2018
Vi vil fortsat have et stærkt fokus på de digitale sexkrænkelser, som børn og unge kan udsættes for. Det vil
ske gennem nye initiativer og videreførelse af vores mangeårige indsatser.

SletDet-rådgivningen
Fortsat yde en personlig og direkte rådgivning til børn og unge, som mod deres vilje har fået delt
krænkende materiale digitalt
Hotline mod børnepornografi
Deltage i den internationale indsats mod billeder og film af seksuelle overgreb på børn
Hjemmesiden Sikkerchat.dk
Løbende opdatere og tilføre nyt indhold, hvor vi fortsat oplyser og informerer om tryg brug af sociale
medier til børn, unge, forældre og fagfolk
SoMe børne- og ungepanel
Styrke og udbygge inddragelsen af børn og unges stemme i arbejdet
Projekt ‘Er du OK på nettet’
Fortsat markedsføre materialer om tryg brug af sociale medier målrettet børn og unge med særlige
udfordringer på det kommunikationsmæssige og sociale område
Projekt deSHAME
Løbende gøre resultaterne og undervisningsmaterialerne tilgængelige på Red Barnets hjemmeside.

Vi redder, beskytter og styrker børn
i Danmark og resten af verden

