
 

 

27. februar 2017 

Side 1 af 5 
  

 

Svar på forespørgsel fra Socialdemokratiet om indsatser mod 
hævnporno i Aarhus Kommune 

 

1. Baggrund 

Socialdemokratiet i Aarhus Byråd har efter reglerne om 10 dages-

forespørgsler fremsendt spørgsmål vedrørende indsatser mod hævnporno til 

besvarelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.  

 

1.1 Definition af hævnporno 

Hævnporno er én af flere former for digitale sexkrænkelser på nettet. Der 

skelnes fx mellem hævnporno og pornografi uden samtykke, da motiverne 

for handlingerne kan være forskellige. Fælles for digitale sexkrænkelser er, 

at det som overbegreb refererer til deling af seksuelle billeder, nøgenbilleder 

eller videoer af en person, uden personens samtykke.  

 

Ofte er hævnpornobilleder taget af de udsatte selv. Undersøgelser viser, at 

80 % af alle hævnpornobilleder er såkaldte selfies, som den udsatte har delt 

med en tidligere partner eller som hackes fra den udsatte. Offentliggørelse 

af den udsattes navn, bopæl, alder, mobilnummer samt links til online socia-

le profiler er ofte en del af hævnpornohandlingen, hvilket medfører betydeli-

ge konsekvenser for den udsattes trivsel og fremtid. 

 
1.2 Digitale sexkrænkelser er ulovligt i Danmark 

Digitale sexkrænkelser, herunder hævnporno, kan alt efter deres karakter 

straffes efter forskellige regler:  

 Straffelovens § 264 d om videregivelse af private billeder vedrøren-

de en andens private forhold eller billeder af den pågældende under 

omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentlighe-

den. Hvis man f.eks. sender et nøgenbillede af en anden person, vil 

det normalt være strafbart efter straffelovens § 264 d.  

 

 Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse. Hvis det nøgenbil-

lede, man sender, er af seksuel eller pornografisk karakter, vil man 

kunne straffes for blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232, 

samtidig med at man straffes for lovens § 264 d.  

 

 Straffelovens § 235 om udbredelse og besiddelse af pornografiske 

billeder eller video af personer under 18 år (børnepornobestemmel-

sen). Hvis det nøgenbillede, man sender, er af en person under 18 

år, og billedet er pornografisk, så kan man straffes efter straffelo-

vens § 235 om børneporno. Det er også strafbart at være i besiddel-

se af sådan et billede uden samtykke fra den afbildede, selvom man 

ikke deler det med nogen.  
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 Persondataloven. Et billede, hvor man kan se en genkendelig per-

son, vil ofte være omfattet af persondataloven. Hvis man lægger et 

billede ud på internettet i strid med persondatalovens regler, kan 

man straffes for det. 

 

Forældre eller medarbejdere i Aarhus Kommune kan henvende sig til Re-

spekt for Grænser, hvis der er mistanke eller viden om overgreb på børn og 

unge, herunder sager vedrørende sexkrænkelser på nettet fx hævnporno. 

 

Respekt for Grænser indgår som en del af Fælles Beredskab1, der er etable-

ret på tværs af MBU, MKB og MSB.   

 

 

2. Besvarelse af spørgsmål 

 

Hvor mange børn og unge, er MBU bekendt med, har været ofre for 

hævnporno i Aarhus? 

 

Af de 72 henvendelser, der er modtaget i Respekt for Grænser i 2016, er der 

5 sager, der falder inden for definitionen for digitale sexkrænkelser heraf to 

sager, hvor hævn synes at være motivet for krænkelsen. 

 

Respekt for Grænser oplyser i disse sager altid om, at krænkelser på nettet 

er ulovlige, hvorfor de skal anmeldes til politiet, ligesom der udarbejdes un-

derretning til Underretningsenheden. 

 

Der ses, i øvrige henvendelser til Respekt for Grænser, i stigende grad en 

uhensigtsmæssig digital adfærd blandt de unge.  

 

 

Hvordan arbejder MBU med at modvirke hævnporno for børn og unge i 

MBU’s tilbud? 

 

Digital dannelse 

Dagtilbud, skoler, SFO og FU arbejder med børn og unges digitale dannel-

se. Arbejdet har til formål at understøtte udvikling af sikker og hensigtsmæs-

sig adfærd på nettet, herunder at modvirke digitale sexkrænkelser som fx 

hævnporno.  

 

                                                      
1  
http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/BU/emner/OmBU/Documen
ts/Beredskab/Fælles%20beredskab.pdf 
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I det pædagogiske arbejde gøres brug af en række tilgængelige materialer, 

fx Undervisningsministeriets læringsplatform EMU, Dansk Center for Under-

visningsmiljø, Center for Digital Pædagogik og Red Barnet mv.  

 

Respekt for Grænser har i maj 2016 udsendt en række inspirationsmateria-

ler til alle skoler i Aarhus for at sætte fokus på emnet. 

 

Arbejdet med børn og unges sunde seksualitet 

Det pædagogiske arbejde med børn og unges krop og seksualitet 0 – 18 år 

er ligeledes et væsentlig element i forebyggelse af digitale sexkrænkelser.  

 

Ved at give børn og unge viden om sund seksualitet og oplyse dem om ret-

tigheder i forhold til krop og seksualitet, styrkes deres bevidsthed om og 

respekt for egne og andres grænser.   

 

Sex og Samfund, der arbejder for seksuelle rettigheder, tilbyder hver år i uge 

6 en kampagne, hvor undervisere på 0.-10. klassetrin og ungdomsuddan-

nelser kan tilmelde sig gratis og modtage undervisningsmaterialer. Børn og 

Unge gør hvert år en aktiv indsats for at få skoler i Aarhus til at deltage. I 

2017 var temaet for Uge Sex rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet. 

Målet var at styrke børn og unges evne til at sætte egne grænser og skabe 

fællesskaber, hvor alles rettigheder respekteres. I Aarhus Kommune var alle 

kommunale skoler (også på specialområdet) og 15 privatskoler tilmeldt. 

Desuden havde dele af UNGiAarhus tilmeldt sig. 

 

Tiltag under UngiAarhus 

UngiAarhus tilbyder en række tiltag i forhold til børn og unges digitale dan-

nelse og seksualitet.  

 

UngiAarhus Nord 
Der afholdes workshops på tre skoler i nord, hvor ungdomssko-
le/fritidscenter, som en del af Robusthedsforløb, underviser i digital 
dannelse (7.-9.årgang). Der kan udvides med flere skoler efter efter-
spørgsel 

 

UngiAarhus VEST 
Som en del af den pædagogiske værktøjskasse er der fokus på digi-
tale krænkelser på nettet. Sammen med materialet for Respekt for 
grænser er det en basispakke til alle ansatte 

 

UngiAarhus Syd 
Alle elever på 7.årg i syd (17 skoler) får et oplæg i medieetik af ung-
domsskolen. Der afholdes løbende oplæg i syd for 8.-10.klasse efter 
efterspørgsel 

 

Bydækkende: 
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Ungdomsskolehold i UngdomsKulturhuset i digital dannelse (Pr og 
markedsføring på sociale medier) 
 
Sexualisterne arbejder efter efterspørgsel og bevæger sig rundt i he-
le byen (status pt 1-2 jobs om måneden)  

 

Hvilken type af initiativer for at modvirke hævnporno har MBU igang-

sat? 

 

Respekt for Grænser 

Respekt for Grænser underviser nye ledere på det obligatoriske ledermodul 

i, hvordan man forebygger og håndterer overgreb, herunder overgreb på de 

sociale medier. Desuden er det, i forbindelse med konkrete henvendelser, 

en del af den løbende rådgivning og vejledning.  

 

Respekt for Grænser har sammen med UNGiAarhus gennemført en tema-

dag for FU-ledere om forebyggelse af krænkelser på nettet med oplæg ved 

Helene Almind Jansen, psykolog ved Sexologisk Klinik på Rigshospitalet.  

 

Respekt for Grænser er netop ved at færdiggøre en revision af retningslin-

jerne på området. Som en del af revisionen, indskrives adfærd på de sociale 

medier for første gang som en selvstændig del af det opdaterede beredskab.  

 

Red Barnet, herunder Kuno Sørensen, der er psykolog og Red Barnets ek-

spert vedrørende overgreb på børn og unge, bistår pt. med kvalitetssikringen 

af dette arbejde.  

 

I forlængelse af revisionen iværksætter Børn og Unge to afledte indsatser, 

der skal styrke arbejdet med hhv. sund seksualitet og digital dannelse. 

 

Skole Socialforvaltning og Politi (SSP) 

Afslutningsvis kan det nævnes, at SSP har afholdt temadag for SSP-

kontaktpersoner i efteråret 2016, med fokus på børn og unges online ad-

færd. Jonas Ravn, Center For Digital Pædagogik og Respekt for Grænser 

holdt oplæg på dagen. 

 

   

Hvilke tilbud giver MBU børn og unge, hvis de er blevet udsat for 

hævnporno? 

 

Såfremt der er mistanke eller viden om, at børn eller unge bliver udsat for 

digitale krænker, kan forældre eller ansatte tage kontakt til Respekt for 

Grænser.  
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Hvis der er tale om krænkelser eller overgreb, har Respekt for Grænser 

mulighed for at henvise til Rådgivningscenteret under Socialforvaltningen. 

Desuden vil der blive vejledt ift. politianmeldelse og underretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Bünyamin Simsek   

Rådmand   

 /  

  Jan Præstholm 

  direktør 

 

 


