TIL FORÆLDREINTRA
Mediesag om distribution af børneporno via sociale medier
– hvad betyder den for os i Struer Kommune
Her til formiddag har medierne omtalt en sag om deling af børneporno på sociale medier, der har
medført at over 1000 danske børn og unge bliver tiltalt efter straffelovens § 235. To af de tiltalte har
bopæl i Struer Kommune og det kan give anledning til en debat om, hvorvidt vi som lokalsamfund er
gode nok til at uddanne de unge i at begå sig online og forebygge krænkelser og mobning på sociale
medier. Her er en oversigt over sagen og hvad den betyder i Struer Kommune.
Sagen kort
Rigspolitiet har mandag morgen kl. 8.30 meldt ud, at 1004 danske børn og unge vil blive afhørt i en sag
om deling af en sexvideo med 15-årige, altså mindreårige. Videoen, der er tale om, blev filmet i 2015,
og er efterfølgende blevet delt via Facebooks chatfunktion Messenger af børn og unge over hele landet.
Delingen er sket uden samtykke fra de implicerede, og anklagen mod de 1004 unge går således på
distribution af børneporno, hvilket gør, at blot en enkelt deling teoretisk set er et lovbrud, der kan
plette straffe- og børneattest i 10 år og medføre indrejseforbud i eksempelvis USA.
Af de tiltalte bor de 62 i Midt- og Vestjyllands politikreds og to af disse har altså bopæl i Struer
Kommune.
Sagen er opsigtsvækkende og den største af sin art, og sagen bliver derfor dækket i de kommende dage
af de fleste medier. De regionale medier er også fulgt med og bl.a. Dagbladet Struer-Holstebro og TV
MidtVest har skrevet om kommunernes andel i sagen.
Hvad gør vi i Struer Kommune
Delingen af videoer i den konkrete sag er sket uden Struer Kommunes vidende, så den berører ikke
kommunen direkte.
Sagen er imidlertid en vigtig påmindelse om, at vi har en fælles opgave i lokalsamfundet om at
forebygge krænkelsesadfærd og ekstrem mobbeadfærd på nettet, herunder at snakke med vores børn
og unge om hvordan man gebærder sig på nettet inden for lovens rammer, når man har at gøre med
materiale, der krænker andre mennesker.
Struer Kommune tilbyder undervisning i sikker færdsel på nettet og risiko for mobning på sociale
medier allerede fra 2. klassetrin. For de lidt større elever holder vi trivselsseminarer, hvor emnet er på
dagsordenen, og vi har efter behov holdt oplæg om sociale medier for såvel børn som forældre. Vores
SSP-arbejde har også fokus på at identificere risikoadfærd blandt de unge, herunder seksuelt og på
nettet.
Vi har desuden handleplanen ”Overgreb mod børn og unge – Hvad observerer du? Hvad gør du?” er
central her: http://struer.dk/filer/14574268571704/Handleplan_vold_seksueller%20overgreb%20Struer.pdf
Handleplanen har bl.a. fokus på sociale medier og den vejleder primært fagpersonale i, hvordan

seksuelle overgreb identificeres og anmeldes, både i den fysiske verden og online. Men den kan også
læses af forældre, der interesserer sig for emnet.
Vi har kort sagt fokus på den meget vigtige opgave det er at hjælpe kommunens børn og unge med at
begå sig med de nye teknologiske muligheder – og på at kende krænkende adfærd og sige fra overfor
den, både i den fysiske verden såvel som online.
Hvad kan jeg som forælder gøre
Men selvom vi som kommune har fokus på at forebygge og ruste vores børn og unge til at få et godt liv
– også online – er det vigtigt at alle, der har at gøre med børn og unge, understøtter det arbejde.
Vi har nemlig en utroligt vigtig opgave i at kommunikere med børn og unge i Struer Kommune og lytte
til dem, når de stifter bekendtskab med sagen og den kultur, den er udtryk for. Den konkrete sag
vedrører få personer i Struer Kommune direkte, men det overordnede tema – seksuelle overgreb og
krænkelser, som bliver distribueret via sociale medier – ligger mange flere på sinde og er et relativt
nyt fænomen, som vi som samfund skal forholde os til.
Børns Vilkår behandler emnet på deres hjemmeside med en række råd, der kan være indledning på en
samtale med sit barn om hvad der er godt og skidt online:
https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/digitalt/gode-rad-mod-digital-mobning
Hvis der gennem omtalen af sagen kommer opmærksomhed på konkrete sager i Struer Kommune,
som ikke er omfattet af den nuværende sag, kan både medarbejdere og forældre søge råd og
vejledning hos kommunens fagpersoner i Børne- og Familiecentret. Muligheden for råd og vejledning
gælder også, hvis man vil bruge den nuværende sag som afsæt for at snakke krænkelser og mobning
på sociale medier i bredere forstand og vil inddrage kommunen i det.
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