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Indledning 
Denne årsrapport giver et indblik i Red Barnets indsatser i Danmark i 2018 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 være på online og 
bruge de sociale medier. 

Årsrapporten viser, hvordan vi i Red Barnet anvender vores meget store ekspertise baseret på 17 års 
fokuseret arbejde med disse temaer. Vores viden formidles via hjemmesider, podcast, pjecer, foldere 
og artikler samt gennem samtaler med og oplæg for fagpersoner, der i hverdagen arbejder på dette 
område samt til forældre, 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 SoMe-panel. På den måde kan vi hele tiden relatere vores arbejde til de børn, vi 
kæmper for.  

 

 

 

 
 

Red Barnets indsats blev i 2018 støttet økonomisk af EU-Kommissionen og Børne- og Socialministeriet. 
 
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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Nyt navn og ekstra opmærksomhed til hotlinen  
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 eller film med børn i seksuelle situationer, også kaldet børnepornografi, og som i straffeloven 
defineres som pornografi med personer under 18 år. 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).  

Ordet ’børneporno’ bliver ofte 
brugt i medier og daglig tale til at 
beskrive billeder og film af 
seksuelle overgreb på børn. Det er 
en problematisk betegnelse, fordi 
man kan komme til at ligestille det 
med børnecykel og børnebog, 
altså som noget der er beregnet til 
børn. Derfor har vi i 
overensstemmelse med de 
internationale guidelines 
vedtaget i Luxembourg i 2016 
valgt fremover at erstatte ordet 

børneporno med andre mere korrekte benævnelser som f.eks.: ’Billeder og film af seksuelle overgreb 
på børn’ og ’Seksuelt overgrebsmateriale med børn’. 

Vi har også lanceret en ny oplysningskampagne til borgere, for at oplyse om at seksuelt 
overgrebsmateriale med børn kan anmeldes til Red Barnet. Filmen spiller på, at man på internettet kan 
komme til at se meget stødende og overraskende materiale, men når indholdet handler om seksuelle 
overgreb på børn, så kan man også være med til at gøre en forskel ved at anmelde.  

Oplysningsfilm om hotlinen  
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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. 
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Blokeringsordningen 
Siden 2005 har Red Barnet også bidraget til den danske blokeringsordning mod udenlandske 
hjemmesider, som indeholder ulovligt materiale med seksuelle overgreb på børn. 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 de 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 vist i Telenors udgave). 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 desuden 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 til denne gruppe af mennesker.  

Tal fra hotlinen 
I 2018 modtog Red Barnets hotline mod børnepornografi 2670 anmeldelser, hvilket er en væsentlig 
stigning fra året før. 19 procent af henvendelserne handlede om hjemmesider med ulovligt indhold. 4 
procent angik billeder eller film med børn som poseringsobjekter eller sider, hvor konteksten klart 
pegede på seksuel krænkelse af børn, og 1 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. 

 

 

 

 

 

2670 anmeldelser i 2018
Ulovligt  (18 %)
Blokeret  (1 %)
Lukket / ej adgang  (16 %)
Posering  (4 %)
Links/tekst  (4 %)
Nudisme  (1 %)
Andet  (55 %)



6 
 

Et kvalitetsstempel 
 

Som medlem af 
INHOPE 
sammenslutningen 
skal vores arbejde leve 
op til nogle fælles 
kvalitets-standarder. I 
august fik vi besøg af 
en uafhængig 
konsulent, som 
gennemgik vores 
arbejde, procedurer 
og materialer på 
hjemmesiden. 
Efterfølgende modtog 
vi INHOPEs Quality 
Assessment certifikat. 

 

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 flere end 11.000 
konkrete billeder til databasen. 1450 af disse var billeder med 
seksuelle overgreb på børn eller stærkt krænkende billeder, som 
på grund af grovheden kan kategoriseres som ulovlige. Denne 
arbejdsgang kan betyde, at vi ved en anmeldelse skal gennemgå 
og vurdere op til 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., f.eks. NetClean Proactive og PhotoDNA. INHOPE 
samarbejder med Interpol om denne registrering gennem databasen ICCAM (I C(see) Child Abuse 
Material). Alle anmeldelser modtaget i Red Barnets hotline, som indeholder ulovligt materiale, lægges i 
denne database, og alle billeder tildeles en #-værdi. Billederne kategoriseres ud fra en fælles baseline 
standard, 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. Gennem dette internationale politisamarbejde er 
18.000 børn blevet identificeret som ofre for seksuelle overgreb. Ligeledes kan firmaer som f.eks. Google 
og Facebook scanne indhold ud fra denne liste og vælge at blokere for adgangen til disse billeder og film. 

I forbindelse med at vi skal vurdere billeder i ICCAM-databasen deltager Red Barnets 
hotlinemedarbejdere på kurser hos Interpol i Lyon. På kurset oplæres medarbejderne i at kunne 
kategorisere billederne ud en fælles international standard, som opfylder kriterierne for at kunne 
komme på Interpols ”worst of” liste, i INTERPOL's International Child Sexual Exploitation (ICSE) database. 
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Udviklingstendenser i anmeldelserne 
2018 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. Den 
tendens ser vi også, når f.eks. unge deler krænkende materiale af navngivne personer. 
Fænomenet blev i starten kendt under begrebet ”Viborg mappen”, men findes nu i mange 
sammenhænge. 

- Vi ser en stigning i antallet af film frem for billeder med seksuelle overgreb på børn. Det er 
tydeligt, at video er blevet et almindeligt brugt format.  

- Vi ser en migration af overgrebsmateriale fra det åbne net, til ‘the darknet’, som kræver, at man 
tilgår nettet via særlige browsere (for eksempel Tor/Onion).  

- En del af de anmeldelser vi har modtaget, havde fokus på både ulovligt og voksenpornografisk 
indhold på Tumblr. Vi har fået mange anmeldelser af ulovligt indhold, som vi har rapporteret 
videre, og i slutningen af 2018 valgte Tumblr at lave nye restriktioner i forhold til materialer med 
nøgne mennesker. 
 

Sikkert 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. Arbejdet 
udføres under EU-programmet 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, samt 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. 
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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 ansvarlig 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, og behandler 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 i sikker internet samarbejdet går ud på at markere den årlige internationale Sikker 
Internet Dag i Danmark. 

Sikker Internet Dag-kampagnen i 2018 var målrettet de 12-18-årige og satte fokus på beskyttelse af 
deres privatliv på nettet og IT-sikkerhed. Budskabet er, at de unge skal huske at passe på sig selv og tage 
ansvar for deres færden. 

Ligeledes deltog Red Barnet i den årligt tilbagevendende nationale konference med et bredt fokus på 
udvikling og udfordringer ved internettet: Internetdagen og IGF (Internet Governance Forum), hvor 
sikkerhed og it-kriminalitet var et gennemgående tema. https://internetdagen.dk  



9 
 

Nettets vildveje 
”Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online” er et audiovisuelt magasin 
komponeret af film, lyd, billeder og tekst. Magasinet belyser begreber, processer og virkemidler, der 

kan understøtte og opildne til ekstremistiske, 
kriminelle eller demokratiundergravende ytringer 
og adfærd. Nettets vildveje er udarbejdet af 
Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med 
Politiets Efterretningstjeneste og Nationalt Center 
for Forebyggelse af Ekstremisme, og Red Barnet 
har bidraget til indholdet. Udgivelsen er blevet til i 
regi af @lliancen med støtte fra Nordisk 
Ministerråd og TrygFonden. 

 

SO.ME panelet 
Red Barnet har I flere år haft et panel af unge, som har kunnet rådgive og vejlede os, når vi havde 
brug for at høre de unges meninger og synspunkter i forhold til Sociale Medier. 

Red Barnet deltog ved Folkemødet 2018 med et event om digitale sexkrænkelse med fokus på, 
hvordan vi bedst hjælper unge, der oplever disse krænkelser. Som oplæg til debatten fortalte Magnus 
og Anita fra SO.ME panelet om de barrierer, som unge kan opleve i forbindelse med at få fortalt om 
krænkelser online. Ved den efterfølgende paneldebat diskuterede Mairianne Neeral (Facebook), Claus 
Birkelyng (Rigspolitiet), Torben Højman Jensen (skoleleder, Amagerfælled skole) samt Laust Leth 
Gregersen (politisk rådgiver, Red Barnet), hvad forskellige instanser kan gøre for at mindske 
barriererne for, at de unge beder om hjælp og fortæller, når de har været udsat for en krænkelse. 

 

Mange forældre kan have svært ved at forstå børn og unge brug af sociale medier og hvilken 
betydning medierne har. Derfor producerer Red Barnet i samarbejde med Michael Schøt 
ugentlige podcast, hvor forskellige inviterede børn og unge fortæller om deres holdninger, 
meninger og erfaringer.  

Temaer for de forskellige podcasts er f.eks.: 

 Hvorfor er det så fedt at være på 
Snapchat? 

 Er der forskel på, hvad piger og drenge må 
på sociale medier? 

 Hvad forældre TROR deres børn laver på 
nettet? 

 God mobilstil, når man er sammen med 
andre! 

 Når dit barns impulskontrol svigter? 
 De hemmelige mapper! 
 Pinlige forældre! 
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Umbrella sagen 
I januar 2018 sigtede Politiet i den såkaldte operation Umbrella flere end 1.000 unge over hele 
landet for distribution af ulovligt pornografisk materiale med unge under 18 år. Konkret handlede 
det om to videoer med unge på 15 år, som havde sex sammen. Optagelser var blevet delt, især via 
Messenger, hvor Facebook kunne levere bevismateriale til det danske politi.  

Fra Red Barnet var der ros til politiet for at prioritere denne sag så højt – både af hensyn til de 
konkrete ofre og især for den oplysende og præventive effekt, som denne koordinerede 
politiaktion må forventes at få. Der var også ros til politiets inddragelse af organisationer, 
herunder Red Barnet, som har fokus på unges digitale liv. 

Grafikken viser delingsmønstret eller den virale spredning på Messenger. De øverste røde prikker 
repræsenterer en person, og de blå linjer peger videre til de personer vedkommende har delt 
videoen med, som igen har delt den videre til nye personer. 

Delingsmønster på Messenger 

 

Projekt deSHAME 
I starten af 2018 udkom resultaterne fra deSHAME spørgeskemaundersøgelsen, hvilket tilfældigt 
blev sammenfaldende med Umbrella politiaktionen, som er beskrevet tidligere. I 2018 er der i 
samarbejde med Politiskolen arbejdet med endnu et vigtigt element i projektet, nemlig 
undervisningsmateriale, som skal være med til at opkvalificere politiets arbejde med digitale 
sexkrænkelser  
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SletDet rådgivning 
 

 

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.  

SletDet rådgivningen havde ekstraordinært åbent i forbindelse med årets Roskilde Festival, og 
havde annonce i Orange Press bladet.  

 

I 2018 modtog SletDet-rådgivningen 283 henvendelser. Over halvdelen omhandlede digitale 
sexkrænkelser, mobning, konflikter eller chikane.  
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’Dydige pædofile’ og en ny forebyggelsesstrategi 
Ordet pædofili har i lang tid været unægtelig forbundet med det at krænke børn. Når det i Danmark 
handler om forebyggelse af seksuelle overgreb på børn, handler det derfor også primært om 
opsporing af overgreb og behandling af dømte krænkere. Red Barnet har længe ønsket et udvidet 
fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb på børn, så der også kommer en skarpere indsats på 
forebyggelse og behandling rettet mod de potentielle krænkere før overgrebene finder sted. Derfor 
udviklede Red barnet sammen med Sexologisk Klinik telefonrådgivningen og hjemmesiden 
BrydCirklen tilbage i 2009, der hjælper mennesker med seksuelle tanker om børn til at opsøge 
behandling. 

I året 2018 har Red Barnet igen opbygget et momentum til at kaste et særligt fokus på pædofili og 
forebyggelse – denne gang med et særligt øje på unge mennesker og ’dydige pædofile’.  

Seksualiteters Udvikling 
1973 var et skelsættende år for den forståelse af seksualitet vi har i dag. I 1973 blev homoseksualitet 
ændret fra mental lidelse til seksualitet i det globalt brugte amerikanske diagnosesystem for 
psykiske lidelser ’Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health’, som oftest forkortet DSM. En 
sådan klassifikatorisk ændring var et spædt første skridt i den udvikling af forståelsen af seksualitet 
udenfor det heteronormative spektrum som vi ser i 2018. Eksemplificeret i LGBTs udvidelse til 
LGBTQIAPK, er der i 2018 en større anerkendelse af seksualitet som en individuel størrelse, der 
udvikles på baggrund af egen situation og erfaringer, og som derfor ikke altid passer ind i de ’almene 
kasser’ som heteroseksuel eller ikke-heteroseksuel. Denne udvikling og nuancering af seksualitet 
har skabt et talerør for en gruppe, der ligesom homoseksuelle før 1973, oftest kun er blevet set 
som psykisk syge: nemlig ’dydige pædofile’. 

Hvad er ’dydige pædofile’? 
Pædofile er længe kun blevet set som en på alle måder 
uønsket gruppe, der unægteligt forgriber sig på børn eller 
i hvert fald gerne vil det, og når man først er 
brændemærket ’pædofil’ er det for evigt. Ovenstående 
udvikling er dog begyndt at rykke på den antagelse, da der 
i seksualitetsudviklingens medvind er begyndt at stå folk 
frem, der nu tør sige: Jeg er pædofil, men jeg har ikke selv 
valgt det og jeg vil ikke begå overgreb. Trods fordomme 
findes der mange mennesker med seksuelle tanker om 
børn, der oplever deres lyster og tanker som en 
seksualitet de ufrivilligt har udviklet - typisk i deres 
teenageår - og som de bevidst og frivilligt vælger ikke at 
handle på. Denne gruppe kaldes ofte for ’dydige pædofile’, og forskeren Elizabeth A. Theaker 
vurderer, at denne gruppe faktisk er langt større end antallet af dømte krænkere. 

Nye muligheder 
At mennesker med seksuelle tanker om børn er begyndt at turde at stå frem og fortælle om deres 
problematiske seksualitet, er en primær drivkraft bag Red Barnets øgede fokus i 2018 på at 
forebygge seksuelle overgreb på børn. Vi har nemlig nu mulighed for at lære af mennesker med 
seksuelle tanker om børn, hvordan vi bedst kan hjælpe dem til ikke at begå overgreb og leve et 
værdigt liv. 
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Startskuddet til debatten om ’dydige pædofile’ i 2018, blev affyret med P1s podcast-dokumentar 
’Hjælp mig, jeg er pædofil’, der udfordrer den klassiske pædofile stereotyp som en ældre mand, der 
krænker børn. I stedet portrætterer podcasten to unge danske mænd og deres udfordringer ved at 
leve med seksuelle tanker om børn, når de ikke ønsker at begå overgreb. Her bliver det tydeligt, at 
det kan være meget svært som ung at leve med seksuelle tanker om børn. 

Podcasten fik mediernes og politikernes opmærksomhed, og Red Barnet har arbejdet hårdt på at 
bruge denne mulighed til at tale om de mangler der er på forebyggelsesområdet af seksuelle 
overgreb på børn.  

Forrest med forebyggelse 
Gennem et samarbejde med udenlandske tilbud om hjælp til dydige pædofile og et samarbejde 
med en antropolog med speciale i samme tema, har Red Barnet i 2018 støvsuget det internationale 
forsknings- og interventionsmiljø for at indsamle den nødvendige viden og erfaring til, at vi kan gå 
forrest, når det kommer til at udvikle et dansk beredskab, der effektivt kan forebygge seksuelle 
overgreb på børn. Med den indsamlede viden i rygsækken har Red Barnet i 2018 taget teten på 
området og gået direkte til politikerne med et klart budskab og en klar plan: Der skal være bedre 
muligheder for at søge anonym hjælp, hvis man oplever seksuelle tanker om børn, og det skal være 
en platform, der tilbyder støtte, svar og rådgivning til unge mennesker, når de oplever sådanne 
tanker. 

Baggrunden for sådan en plan støttes af nyere forskning. Vi ved herfra, at det typisk er i puberteten, 
at man udvikler seksuelle lyster til børn og at op i mod 1/3 af seksuelle overgreb på børn begås af 
unge. Vi ved yderligere fra forskning, at cirka 1% af den mandlige befolkning oplever at have 
seksuelle tanker om børn i en eller anden grad. 80% af de personer, der betegner sig selv som 
pædofile, søger ikke behandling og hjælp til at håndtere deres seksualitet, på trods af at de føler et 
behov. De er bange for at blive registreret og stigmatiseret. Dette er problematisk, da yderligere 
forskning viser, at man har øgede risiko for angst, depression og selvmordstanker, hvis man går 
alene med seksuelle tanker om børn, og at en følelse af ’udelukkelse’ fra samfundet kan medføre 
øget oplevet risiko for at begå overgreb. Der mangler dog stadig viden om, hvordan man bedst 
opretter en platform, der kan støtte danske unge med seksuelle tanker om børn.  

Med målet om at gå forrest for forebyggelse har Red Barnet derfor også søgt og fået bevilget en 
Erhvervs-ph.d. i samarbejde med Aarhus Universitet. Den ph.d.-studerende skal undersøge 
hvordan anonyme og digitale muligheder kan bruges til at støtte unge med seksuelle tanker om 
børn til at et liv uden overgreb. Red Barnet har desuden præsenteret disse planer gennem møder 
med Sundhedsstyrelsen og foretræde for Sundhedsudvalget i Folketinget 

Dydige pædofile tilføjer en helt ny målgruppe for at lave bedre forebyggelse og behandling der kan 
mindske antallet af seksuelle overgreb på børn. Med denne nye mulighed har Red Barnet derfor i 
2018 arbejdet for, at hvis en ung mand eller kvinde oplever seksuelle tanker om børn, så skal 
vedkommende i fremtiden have mulighed for at henvende sig anonymt til et sted, der kan hjælpe 
og give dig troen på og resurserne til at leve et værdigt liv uden overgreb. 
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Fra intimitet til krænkelse 
Red Barnet har udgivet en artikel om vores 
erfaringer fra arbejdet med unges 
billeddelinger og digitale sexkrænkelser 
blandt unge. 

Vi fokuserer i artiklen på den bevægelse, der 
sker, når et billede går fra at være en handling 
i forhold til ét andet menneske til at blive delt 
med flere uden den afbilledede persons 
samtykke. Det gør vi for at udvide forståelsen 
af, hvornår og hvordan deling af et intimt 
billede bliver til en digital sexkrænkelse. Der 
er mange facetter i dette tema, men én 
dimension er central, nemlig at ufrivillig 
eksponering på nettet er en seksuel 
krænkelse uden en udløbsdato. Dette kan for 
den krænkede indebære en konstant 
bekymring for, hvem der har set det 
krænkende materiale, og hvornår billedet 
eller videoen dukker op igen. 

 

Foreningen DIGA – Digitalt Ansvar 
I forlængelse af Umbella sagen, hvor mange forskellige organisationer mødtes for at orientere om 
og oplyse om udfordringer ved de digitale krænkelser opstod ideen om at skabe et samarbejde og 
netværk blandt de organisationer der har fokus på rådgivning, oplysning, forskning og lovgivning i 
relation til de digitale sexkrænkelser.  
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Faglig udveksling og formidling 
Red Barnet deltog blandt andet  i NetCleans årlige konference #skillnadpåriktigt i Stockholm. 
Konferencen havde deltagere fra politisk niveau, erhvervslivet, NGO’er og politiet. Fokus var på 
hvordan vi udnytter de muligheder der findes for at opdage og fjerne online seksuelle overgreb på 
børn, og i år med særlig fokus på hvordan teknologien kan hjælpe med at identificere ofrene.  

 

 

Red Barnet har desuden deltaget i andre udenlandske konferencer med fokus på børn og online 
sikkerhed i London, Bruxelles og Dublin.  

 

 

Medarbejderne har holdt faglige oplæg om digitale sexkrænkelser og deling af ulovligt materiale i 
Thorshavn ved konference arrangeret af Nordisk Forening mod Børnemishandling og Omsorgssvigt 
(NFBO.org) samt i Reykjavik ved Nordisk Børneforsorgs konference. 

Endelig har vi afholdt mange kurser og temadage om børns sociale liv online i mange 
sammenhænge i Danmark. Både med børnene, forældrene og fagpersoner som målgrupper for 
vidensformidlingen. 
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Formidling om børns onlineliv – sikker chat 
 

 

Red Barnet har siden 2001 i et samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd formidlet viden om 
børns online liv gennem portalen ’Sikker chat’. Materialerne henvender sig til lærere og pædagoger, 
hvor vi løbende præsenterer nye undervisningsforløb med aktuelle temaer, så som: ’Hvem er du på 
nettet?’, ’Venskab og følelser online’, ’Konflikter og chikane’, ’Mobbefrit net’ og mange flere. 

 

 

Materialet ”Er du OK på nettet?” henvender sig især til pædagoger og lærere, som arbejder med 
børn på specialområdet eller bare har brug for en formidlingsform, der er enkel og med høj grad 
af visualisering. Materialet har i 2018 fået en stor udbredelse, fordi der har manglet materiale til 
denne børnegruppe. Som nævnt tidligere har vi også arbejdet gennem materialet So.Me.Mor.Far. 
særligt henvendt os til forældrene.  

 

 

  


