Vil du hjælpe os med at blive klogere?
Deltag i et anonymt interview om din anmeldelse

Tak for din anmeldelse eller for at overveje
at anmelde til Red Barnet. Sidste år modtog
vi over 3000 anmeldelser og tallet er stigende verden over. Red Barnet samarbejder
med forskere om at blive endnu bedre til at
stoppe overgreb på børn.
Du kan hjælpe os ved at uddybe, hvad du
(har overvejet at) anmelde i et telefon/chat
interview med vores samarbejdspartner, sociolog og PhD Sidsel Harder (Ghent Universitet) på mail interviewanmeldelser@proton.me
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Du skal være over 18 for at blive interviewet. Deltagere får tilbudt et elektronisk gavekort på
250 kr. til fx en tøjkæde. Interviewet er anonymt og omhandler emner som:





hvordan opdagede du materialet
hvordan besluttede du dig for at rapportere (eller ej)
hvilke overvejelser eller oplevelser har du haft i forhold til anmeldelsen
hvad ville du gerne have vidst eller fortælle andre om at anmelde

Interviewet handler om dine erfaringer og oplevelser – ikke om dig, og hvem du er. Lige meget
om du deltager eller ej, anvender undersøgelsen ikke personhenførbare oplysninger om dig,
altså ikke dit navn, adresse eller lignende. Sidsel Harder får ikke indsigt i hvad eller om du har
anmeldt til Red Barnet her på siden. Undersøgelsen er godkendt både i Danmark og Belgien og
overholder GDPR-regler samt principper for etisk forskning.
Hvis du ikke ønsker at bruge din egen mailadresse til undersøgelsen kan du lave en gratis, krypteret og anonym adresse via protonmail. Du kan også bruge krypteret chat (som downloades
her https://signal.org/) og kontakte Sidsel på signal nummer +32479428714. For at sikre kontakten bedst mulig, er det vigtigt at du kun bruger disse kontaktoplysninger til at kontakte Sidsel. Hvis du fortryder din deltagelse eller noget du har sagt til Sidsel, kan du tilbagetrække i op
til en måned efter interviewet ved at skrive til samme adresser.
Vi håber på at høre fra dig – også hvis du bare har spørgsmål eller kommentarer.
Tak for hjælpen.

