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MIO: Politianmeld ALTID børneporno  
 
I sagen om distribution af børneporno er budskabet fra 
Børnerettighedsorganisationen MIO klart: De følelsesmæssige konsekvenser af 
ulovlig billeddeling er de samme som seksuelle overgreb. Derfor skal sager om 
børneporno altid politianmeldes, og barnet skal have psykisk hjælp.  
 
Som udgangspunkt skal det altid politianmeldes i sager om børneporno, siger Børnetalsmand 
Aviâja Egede Lynge. 
 
De følelsesmæssige konsekvenser af krænkende billeddeling er nemlig så alvorlige, at de sidestilles 
med de reaktioner, et barn kan få efter seksuelle overgreb.   
 
”Krænkende, intime og grænseoverskridende billeder og fildelinger er at sammenligne med når et 
barn krænkes seksuelt. Det er de samme reaktioner barnet kan få som efter et seksuelt overgreb. 
Offeret sidder ofte tilbage med følelser af skam og skyld. Skam, fordi barnet er blevet blottet i 
offentligheden og skyld, fordi barnet kan føle, at det på en eller anden måde har medvirket til at 
udstille sig selv”. 
 
Barnet skal have psykisk hjælp 
Er skaden sket og er der blevet delt krænkende billeder er det vigtigt at sikre, at barnet får psykisk 
hjælp. For barnet kan reagere forskelligt på at få delt krænkende, intime og grænseoverskridende 
informationer og billeder. Nogle kommer sig hurtigt over det, og andre oplever en voldsom krise 
og har brug for hjælp fra en psykolog. For de fleste er ufrivillig deling af meget private 
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informationer, billeder eller videoer, noget som de vil huske i lang tid. Derfor er det vigtigt at være 
opmærksom på at give barnet hjælp og støtte.  
 
Det er de voksnes ansvar at lære børn og unge om at begå sig på nettet  
Som barn og ung kan det være svært at vide, hvad der er lovligt og hvad der er både skadeligt og 
ulovligt.  
Rådet lyder derfor fra MIO: Derfor er det vigtigt, at den voksne taler med barnet om den 
onlineverden, de bevæger sig i hver dag, og om at lære børnene om deres rettigheder.  
 
”For at beskytte dit barn, er det vigtigt at du lærer det, at man kun må dele billeder af et andet 
menneske, hvis man spørger vedkommende, og vedkommende siger ja”, siger Børnetalsmand 
Aviâja Egede Lynge.  
 
MIO har samlet en række andre anbefalinger til voksne:  
 
 

1. Børnepornografi skal meldes til politiet.  
2. Hvis skaden er sket - vær bevidst om konsekvenserne:  

Når ulovlige billeddelinger sker, kan offeret sidde tilbage med følelser af skam og skyld. 
Skam, fordi man er blevet blottet i offentligheden og skyld fordi man kan føle, at man på en 
eller anden måde har medvirket til at udstille sig selv. Man kan reagere forskelligt på at få 
delt krænkende, intime og grænseoverskridende informationer og billeder. Nogle kommer 
sig hurtigt over det, og andre oplever en voldsom krise og har brug for hjælp fra en 
psykolog. For de fleste er ufrivillig deling af meget private informationer, billeder eller 
videoer, noget som de vil huske i lang tid. 

3. Lær dit barn at begå sig på nettet:  
Lær dit barn, at man altid skal altid spørge personerne på billedet om lov til at lægge 
billeder på nettet. Lav en aftale med dit barn om ikke at dele billeder uden samtykke.  

4. Lær barnet, hvad det skal gøre, hvis nogen generer dem:  
Lær barnet om ikke at skrive med fremmede. Giv for eksempel barnet råd om at gå til dig 
eller andre voksne som barnet har tillid til; lær barnet hvordan personen blokeres. Lær det, 
at det kan kontakte politiet i sådanne situationer.  

5. Lær dit barn hvilke venskaber det er okay at godkende, og hvilke det ikke er.  
6. Lær dit barn hvilke personlige oplysninger, de må dele på nettet:  

Det er for eksempel sikrest at holde fødselsdatoer, adresser og privatnumre privat.  
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7. Vis altid interesse for dit barns aktivitet på internettet:  
Vær forstående, åben og tålmodig overfor barnet. Vis tillid til barnet i stedet for at 
udspionere barnet.  

8. Tal med barnet om at mange tror, at alle andre gør det:  
Mange børn og unge kan tro, at det er helt normalt at dele billeder uden samtykke.  

 
 
NAKUUSA og Meeqqat Ikiortigit på vej med flere tiltag til forebyggelse af krænkelser 
Der er flere tiltag på vej, som skal guide forældre og børn, så krænkelser på nettet kan undgås. NAKUUSA 
starter i den nærmeste fremtid en kampagne mod seksuelle overgreb. Meeqqat Ikiortigit – Red Barnet er 
også opmærksom på de risici, der kan være for børn på internettet og vil derfor i projekt ”Chat paarlugu – 
Sikker Chat” fokusere på sikkerheden på nettet.  
 
Her er der hjælp og vejledning til børn 
MIO lægger anbefalinger direkte henvendt til børn og unge på MIO’s facebook-side. Her kan børn 
og unge læse om, at de kan få hjælp og rådgivning på MIO’s SMS rådgivning ”SMS 1899”.  
Derudover kan børn og unge ringe til Børne-ungetelefonen 134. 
 
 
Asannittumik inuulluaqqusillunga 
Med Kærlig hilsen 
 

 
Aviâja Egede Lynge 
Meeqqat Illersuisuat 
Børnetalsmand 
Avi@mio.gl 
Tlf.: 531274 
 
 
 
 
 
 
  


