15. januar 2018

Infobrev til forældre
Sådan taler du med dit barn om billeddeling
Over 1000 unge er netop blevet sigtet for deling af børnepornografisk materiale. Sagen viser, at
det for børn og unge kan være svært at kende grænsen mellem lovlig og ulovlig deling af billeder.
Hjælp dit barn ved at tage snakken. Her er Sex & Samfunds gode råd, informationer om
lovgivningen og mulighed for rådgivning.

Gode råd til at tale med dit barn
1. Spørg, hvad dit barn tænker om sagen, og undgå løftede
pegefingre
2. Sæt dig ind i lovgivningen og tal med dit barn om
konsekvenser
3. Anerkend, at sociale medier er en vigtig del af børns liv
4. Giv plads til tvivl og samtale
5. Fortæl dit barn, at der findes anonym rådgivning
6. Vær en god rollemodel for dit barn

Læs mere om de 6 råd på https://www.sexogsamfund.dk/forældre/billeddeling

Sagen kort
15. januar 2018 blev 1.004 unge sigtet af politiet for at have delt pornografisk materiale af en dreng
og en pige på 15 år. De fleste sigtede har delt videoen få gange, men enkelte har gjort det flere
hundrede gange. Det kan være en overtrædelse af straffelovens §235 om distribution af børneporno, som kan medføre anmærkninger på straffe- og børneattest samt bødestraf og/eller fængsel
op til 6 år.

Det siger loven




Blufærdighedskrænkelse §232: Man må ikke dele billeder eller videoer af andre i
seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele.
Børneporno §235: Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år,
kan man dømmes for udbredelse af børneporno – også selvom de involverede har givet
samtykke til deling.
Krænkelse af privatliv §264d: Man skal have samtykke til at dele billeder eller videoer af
privat karakter.

Anonym rådgivning til børn og unge
Er dit barn berørt af sagen, har spørgsmål eller brug for anonym rådgivning? Vores rådgivere på
Sexlinien.dk (til de15-25 årige) og Privatsnak.dk (til de 10-15 årige) sidder klar til at hjælpe. Alle
rådgivere har fået en briefing om sagen, så de er parate til at rådgive berørte børn og unge.

