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Indledning 
Denne årsrapport giver et indblik i Red Barnets indsatser i Danmark i 2019 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 online og bruge 

de sociale medier. 

Årsrapporten viser, hvordan vi i Red Barnet anvender vores meget store ekspertise baseret på 18 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, blandt andet 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 indsatser på det digitale område blev i 2019 støttet økonomisk af følgende: 
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Stigende henvendelser om overgrebsmateriale med børn 

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 85.000 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, der i 

2019 fyldte 20 år (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’. 

I 2019 oplevede vi igen en stigning i antallet af anmeldelser til 

AnmeldDet, så vi ved årets slutning var oppe på 5253, som er en 

væsentlig stigning fra 2018, hvor tallet var næsten det halve: 2670. 

 

 

 

Det er ikke alle de henvendelser vi får på AnmeldDet, som vi vurderer indeholder ulovligt materiale. 

Men kvaliteten i det stigende antal anmeldelser har også været i stigning. I 2018 vurderede vi, at næsten 

20% omhandlede ulovligt materiale, hvor det i 2019 var over 25 %. 

Aldersfordelingen hos de børn, der er ofre for de filmede overgreb, fordeler sig med de fleste (62%) i 

alderen 9 – 12 år. 25% i alderen 5 – 8 år og 9% 13 – 17 år. Det er bemærkelsesværdigt, at over 4 % af 

ofrene var i alderen 0 – 4 år. 

http://www.inhope.org/
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Vi ser en tydelig udvikling i, at mere og mere af det materiale, der bliver anmeldt, ikke ligger på 
hjemmesider, men 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, og kan være svære at spore, fordi det kræver et 
direkte link til den online-mappe på filserveren, hvor det opbevares 
 

 

 

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 

AnmeldDet er med til at levere oplysninger om de ulovlige hjemmesider, som er placeret uden for 

Danmarks grænser. Danske hjemmesider med overgrebsmateriale vil blive efterforsket af dansk politi. 
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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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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 

overgrebsmateriale med børn. 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 flere 

end 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 fra en fælles international standard, som opfylder kriterierne for at kunne 

komme på Interpols ”worst of” liste, i INTERPOL's Internationale Child Sexual Exploitation (ICSE) 

database. 

 

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 og 

medfinansieres af EU. 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 disse organisationer: 

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 samt 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 redbarnet.dk/sikkerchat, som også er beskrevet i denne årsrapport, er ikke 

medfinansieret af EU, men koordineres med aktiviteterne i Safer Internet Centret. 
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Sikker Internet dag 2019 
Et fælles projekt i Sikker Internet Center 

samarbejdet går ud på at markere den årlige 

internationale Sikker Internet Dag i Danmark. 

Sikker Internet Dag 2019 blev i Danmark markeret 

med lancering af online materialet 'Persondata-

hva'-for-noget?', der stiller skarpt på de unges 

online privatlivsret, persondatabeskyttelse og 

digitale fodspor. 

 

 

SikkerChat 

 

Red Barnet har siden 2001 i et samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd formidlet viden om 

børns online liv gennem portalen ’SikkerChat’. 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. Læs 

mere på redbarnet.dk/sikkerchat. 

Ungepanelet 
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. 

I 2019 oprettede vi et friskt nyt ungepanel, da de tidligere paneldeltagere ikke længere var lige så 

unge, som da de startede. Det nye ungepanel består af unge fra både land og by og fra både 

Jylland og Sjælland. I alt er der 8 unge i panelet. I 2019 afholdte vi både opstart og træning med 

de unge, så de er forsvarligt klædt på til de udfordringer, der venter dem i 2020 bl.a. konference 

og læringsfestival.  
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Åben skole – Københavns kommune 

 

I et samarbejde med Københavns Kommunes tilbud om Åben Skole, har Red Barnet udviklet to 

undervisningsforløb for elever, som blev tilbudt gratis i 2019. Med forløbet ”Digitale do’s and 

dont’s” lærte eleverne at forholde sig refleksivt og kritisk til egen og andres tilstedeværelse på 

nettet. Med forløbet ”Be safe” lærte eleverne hvordan de beskytter egne digitale fodspor, og selv 

undgår at være dem, som krænker.  

 

 

 

 

 

 

 

Datasikkerhed i undervisningen 

 

Red Barnet og EduLab ønsker at bidrage til, at børn kan færdes sikkert på nettet – også i skoletiden. 

Derfor har de sammen udarbejdet en tjekliste med seks spørgsmål, som lærer eller skoleleder bør stille 

til digitale tjenester, inden de tages i brug. Materialet ligger som en del af Red Barnets SikkerChat 

skolemateriale. 

Når lærere bruger digitale tjenester i undervisningen, sker det imidlertid som led i deres 

undervisningsforpligtelse. Dermed bortfalder reglen om, at forældre skal give samtykke til, at tjenesten 

må indsamle data om deres børn. Ansvaret for at beskytte børnene i skoletiden ligger altså hos den 

enkelte skole. Derfor er det vigtigt, at skolen sikrer, at lærerne er klædt på til opgaven. 

Sikring af privatpersoners data har stor politisk bevågenhed, og EU’s persondataforordning, kaldet GDPR 

fra 2018, har netop til formål at sikre borgernes personlige data. Særligt udsatte er børn, der færdes 

ukritisk på nettet, og derfor er der særligt fokus på børn i GDPR. Loven siger, at tjenester indenfor EU 

ikke må indsamle og bruge børns data uden deres forældres klare samtykke. Aldersgrænsen i Danmark 

går ved 13 år. Er børnene yngre, kræver det en samtykkeerklæring fra mor eller far. Dette giver forældre 

en mulighed for at kontrollere deres børns færden på nettet i fritiden. 
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SO ME MOR FAR 
Mange forældre kan have svært ved at forstå børns og unges brug af sociale medier og hvilken 

betydning medierne har. Derfor producerer Red Barnet i samarbejde med Michael Schøt en 

podcast, hvor forskellige inviterede børn og unge samt fagfolk fortæller om deres holdninger, 

meninger og erfaringer. Hør mere på redbarnet.dk/somemorfar      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er eksempler på de seneste temaer: 

Episode #21  Jamen, det var bare for sjov 

Episode #20  Hjælp, vores børn er på nettet 

Episode #19  Bland jer kun, hvis I får lov 

Episode #18  Hvem vil du helst tage en selfie med? 

Episode #17  Derfor vil vi hellere følgere youtubere end at se tv 

Episode #16  Løgn, ironi og sarkasme 

http://www.redbarnet.dk/somemorfar
https://redbarnet.dk/foraeldre/somemorfar/episode-21-jamen-det-var-bare-for-sjov/
https://redbarnet.dk/foraeldre/somemorfar/episode-21-jamen-det-var-bare-for-sjov/
https://redbarnet.dk/foraeldre/somemorfar/episode-20-hjaelp-vores-boern-er-paa-nettet/
https://redbarnet.dk/foraeldre/somemorfar/episode-19-bland-jer-kun-naar-i-faar-lov/
https://redbarnet.dk/foraeldre/somemorfar/episode-18-hvem-ville-du-helst-tage-en-selfie-med/
https://redbarnet.dk/foraeldre/somemorfar/episode-17-derfor-vil-vi-hellere-foelge-youtubere-end-at-se-tv/
https://redbarnet.dk/foraeldre/somemorfar/episode-16-loegn-ironi-og-sarkasme/
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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. Også forældre 

og fagpersoner henvender sig for at få rådgivning.  

 

 

 

Vi fik i 2019 tilført ekstra ressourcer til SletDet rådgivningen fra Offerfonden og SATS-puljen så vi 

kunne udvide åbningstiden og fik mulighed for at gennemføre to oplysningskampagner. Ud over 

skriftlig rådgivning og telefonrådgivning blev SletDet udvidet med chat rådgivning, og en chatbot, 

som kan give råd og vejledning døgnet rundt. SletDet rådgivningen havde ekstraordinært åbent i 

forbindelse med årets Roskilde Festival.  

0
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Henvendelser til SletDet

Rådgivere på SletDet 

I 2019 modtog SletDet-rådgivningen 

et stigende antal henvendelser, fra 

263 henvendelser i 2018 til over 800 

henvendelser i 2019 fra børn, unge, 

forældre og fagpersoner. Over 

halvdelen omhandlede digitale 

sexkrænkelser, mobning, konflikter 

eller chikane.  
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Foreningen DIGA – Digitalt Ansvar 
I forlængelse af Umbella sagen, hvor mange forskellige 

organisationer mødtes for at orientere 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. Det blev til foreningen DIGA, Digitalt Ansvar, som 

Red Barnet aktivt er med i. digitaltansvar.dk 

I 2019 har vi blandt andet været med til at fremsætte forslag om 

bedre beskyttelse af børn på sociale medier. Her anbefaler vi, at 

regeringen udarbejder lovgivning, der pålægger sociale medier at 

fjerne ulovligt indhold inden for en rimelig og kort tidsfrist med 

sanktioner for manglende overholdelse, der er effektive, rimelige 

og afskrækkende. 

 

Forskningsnetværket mod overgreb mod børn 
Red Barnet har i mange år været aktiv deltager i Forskningsnetværket mod overgreb mod børn. 

Ved netværkets konference i 2019 på Hindsgavl slot var Red Barnet både medarrangør og bidrog 

med flere oplæg til de over 200 deltagende fagpersoner. 

 

Oplæggene fra Red Barnet omhandlede:  

Digitale sexkrænkelser, (som havde afsæt i vores 

erfaringer fra SletDet rådgivningen), ”Anonym adgang og 

pædofile peers” og om behovet for ”Oplysning og 

rådgivning til unge pædofile” for at forebygge seksuelle 

overgreb mod børn. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://digitaltansvar.dk/
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Projekt deSHAME 
Siden 2017 har Red Barnet i et samarbejde mellem Childnet (UK), Kek Vonal (Ungarn) og UCLan 

(UK), arbejdet med projektet DeShame, som har fokus på digitale sexkrænkelser. Projektet har i 

2019 udgivet følgende materialer: 

✓ At forstå, forebygge og håndtere - Skolens guide til at håndtere digitale sexkrænkelser 

✓ Håndbogen ”Når unge krænker andre unge online” 

✓ Workshop til udskolingen: ”Stå Frem, Sig Fra”  

✓ En præsentation i Power Point til brug ved forældremøder (til SSP og andre fagpersoner) 

✓ Undervisningsmateriale til Politiuddannelsen 

✓ Materialet vil desuden blive præsenteret sammen med bogen ”Delt” 

✓ Undervisningsmateriale til udskolingen 

 

 

Læs mere på redbarnet.dk/deshame 
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Bogen DELT 
Projektet DELT handler om at forebygge og reducere digitale sexkrænkelser blandt unge ved at 

styrke de unges sociale-digitale kompetencer i at kunne omgås intimt billedmateriale på nettet.  

Som en del af projektet indgår bogen ’DELT – En bog til unge om digitale sexkrænkelser’, der giver 

et indblik i, hvordan delinger online kan påvirke den enkelte – og en hel ungdomsgeneration.  Bogen 

skal hjælpe unge til at handle, hvis de oplever at blive udsat for digitale sexkrænkelser eller ser 

andre blive det. Den indeholder også gode råd til, hvordan den unge kan gøre op med sig selv, om 

det er en god ide at sende et intimt billede af sig selv. Red Barnets medarbejdere har bidraget til 

bogen, som er blevet til i et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital 

Pædagogik. Bogens klare budskab er samtidig, at det aldrig er ens egen skyld, hvis billedet eller 

videoen bliver delt uden samtykke. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle landets grundskoler har modtaget en 

pakke med et trykt eksemplar af bogen 

og gratis tilgængelig elektronisk bog til 

undervisningsbrug, samt undervisnings-

materiale og tilbud om gratis 

uddannelseskurser. Som en del af DELT 

videregives et undervisningsmateriale, 

som adresserer problemet. Materialet, 

der retter sig mod udskolingen, består 

bl.a. af det målrettede undervisnings-

materiale 'deSHAME' fra Red Barnet. 

I 2020 vil der blive afholdt kurser for 

lærere, SSP-konsulenter og pædagoger 

til at ruste disse til at kunne undervise, 

støtte og rådgive unge i god og sikker 

digital adfærd. 

Projektet er gennemført med støtte fra 

Det Kriminalpræventive Råd og 

Trygfonden. 

 

“Det er vildt ubehageligt at vide, at alle kan se med, og 
det er fuldstændig uden for din kontrol, hvem der ser 
på dig nøgen. Jeg har skammet mig helt vildt.” 

Citat fra bogen DELT 
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Unge med pædofil seksualitet 
”Marts 2019 startede Red Barnet et forskningssamarbejde med Aarhus Universitet, hvor et ph.d.-

projekt om alternative online hjælpemidler til unge med pædofil seksualitet undersøges og 

udvikles. Formålet er at forebygge seksuelle overgreb på børn ved at kunne tilbyde tidlig og anonym 

hjælp. 

Ph.d.-arbejdet består ikke kun af forskning, men er i høj grad centreret om vidensdeling både til 

fagpersoner og til offentlighed. I 2019 har der gennem dette projekt således været afholdt 

undervisning, workshops og foredrag til både forskere, fagfolk og lægmænd, da ønsket om at 

udvikle bedre vilkår for hjælp til personer med en pædofil seksualitet er en fælles indsats. 

Derudover har Red Barnet i 2019 også lagt en bemærkelsesværdig indsats i forbindelse med støtte 

og vejledning til ekstern forskning, der arbejder med forebyggelse af overgreb på børn, hvor 

vejledning og rådgivning til specialer og ph.d.er har været faste aktiviteter. 

Red Barnet har opstartet et samarbejde med Sexologisk Klinik, hvor ph.d. Kandidaten i oktober 

måned holdt foredrag for den danske behandlingsordning, der arbejder med pædofile. Her var 

fokus var på, hvordan alternativer til klinisk terapi kan nå mennesker med pædofil seksualitet, både 

tidligere og på en bedre måde.  

Formidling af vores viden 
Red Barnets eksperter afholder mange kurser og temadage om børns sociale liv online i forskellige 

sammenhænge i Danmark. Både med børnene, forældrene og fagpersoner som målgrupper for 

vidensformidlingen. For eksempel er kursusdage for plejefamilier om børn og sociale medier ofte 

efterspurgt. Ligeledes yder Red Barnets eksperter råd og vejledning til Red Barnets mange frivillige, 

som gennemfører aktiviteter og lejre for børn og familier i udsatte positioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


