Til alle lærere i Danmark
I politiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) ser vi desværre alt for mange sager, der
omhandler grooming, sextortion og andre digitale sexkrænkelser mod børn på nettet.
Bare én af den slags sager er én for mange.
For at komme problemet til livs, lancerer vi, i samarbejde med Europol, mandag den
19. juni kampagnen ’Sig nej’ og ny forebyggende video, som viser, hvordan børn og
unge kan risikere at gå i fælder på internettet, hvis de ikke er på vagt. Kampagnen opfordrer til, at børn og unge forholder sig skeptiske, hvis en ny ven på sociale medier eller spiluniverser beder om afslørende fotos, om seksuelle aktiviteter eller ønsker at
holde deres kontakt hemmelig. Mange af de sager, vi ser, kan undgås, hvis unge mennesker bliver bevidste om grooming og sextortion, og jeg håber derfor, at du, som har
den direkte kontakt med børnene, vil hjælpe dem på vej.
I nedenstående forklarer vi lidt om, hvad grooming og sextortion dækker over, og giver
et indblik i kampagnen. Til sidst i materialet finder du links til oplysnings- og undervisningsmateriale, som du kan integrere i dine timer.
De bedste hilsner
Flemming Kjærside
Politikommisær i NC3, Cyberrelaterede seksualforbrydelser

STOP GROOMING AF
BØRN

den til måske i sidste ende at mødes for
at have sex. Sextortion kan også dække
over forhold, hvor gerningsmanden

Vær med til at sætte fokus på grooming

kræver penge af offeret for ikke at of-

af mindreårige på nettet. Anført af Eu-

fentliggøre billeder eller videoer.

ropol indleder Europas politistyrker lige
nu en fælles forebyggende indsats for at
bekæmpe sexkrænkelser af børn og
unge på internettet. Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) er dansk
tovholder på kampagnen ’Sig nej’ og vi
vil rigtig gerne have din hjælp.

Hvad er grooming?
Grooming er et begreb, der dækker over
en proces, hvor en voksen igennem
strategisk manipulation opbygger et
tillidsforhold til et barn, typisk via sociale medier og andre online platforme,
med henblik på senere at begå seksuelt
overgreb mod barnet.

Video til din undervisning
Som en del af kampagnen har Europol
produceret en video, der er blevet oversat til dansk. Videoen skal synliggøre
hvad grooming og sextortion er, hvilke
metoder de kriminelle benytter sig af,
hvordan børnene kan undgå at blive ofre, og hvordan man skal forholde sig,

Hvad er sextortion?

hvis forbrydelsen har fundet sted.

Sextortion er sammensat af ’sex’ og det

Vi kan sammen forhindre sager af den-

engelske ord for afpresning ’extortion’

ne karakter, og vi håber derfor, at du vil

og betegner trusler mod et barn om of-

arbejde med videoen i dine klasser,

fentliggørelse af billeder eller videoer,

eventuelt i samarbejde med forældre-

hvis barnet ikke adlyder gerningsman-

gruppen. I kan være med til at give bør-

nene nogle gode vaner og redskaber til
sikker færdsel på nettet.

Undervisningsmateriale om
grooming

Videoens indhold

Seksuelle sexkrænkelser kan være et
tungt emne at tage fat på, men der er

Videoen tager udgangspunkt i virkelige
eksempler på grooming og illustrerer,
hvor udspekulerede de kriminelle er.
Den viser samtidig, hvordan man kan
undgå at havne i lignende situationer,
hvis man er klædt på til at gennemskue
de kriminelles metoder og følger kampagnens overordnede budskab: ’Sig
nej’.

masser af hjælp at hente på platformen
www.sikkerchat.dk/signej . Platformen
er udviklet af Det Kriminalpræventive
Råd og Red Barnet, og her finder du
masser af gratis oplysnings- og undervisningsmateriale, der har til formål at
forebygge, at børn og unge udsættes for
mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online.
Herunder finder du en række links, der

Se ’Sig nej’-videoen her:
https://youtu.be/nMv5oHUD_3A

henviser til rådgivningskanaler og informationsmateriale, som både fagpersonale, forældre og børn kan få glæde

Videoen slutter af med følgende gode

af.

råd til ofre for grooming:


Stop kommunikationen



Lad være med at dele mere



Lad være med at betale noget



Dokumenter hændelsen med
screendumps og gemte beskeder



Få hjælp og tal med nogen om
det



Anmeld forbrydelsen

Vi håber, at du vil være med til at sætte
fokus dette emne sammen med os.

Linksamling til rådgivningskanaler samt informationsog undervisningsmateriale
Til lærere og fagpersonale
www.sikkerchat.dk/signej
https://bornsvilkar.dk/radgivning/fagtelefonen/fagtelefonen
http://megafonen.redbarnet.dk/Sig-det-som-det-er-om-seksuelleovergreb.aspx?ID=4664
http://www.dkr.dk/it/grooming/

Til børnene
https://bornsvilkar.dk/radgivning/bornetelefonen/bornetelefonen

Til forældrene
www.sikkerchat.dk/signej
https://bornsvilkar.dk/radgivning/foraeldretelefonen/foraeldretelefonen

Læs mere om grooming:
www.sikkerchat.dk/signej
http://stopdigitaleovergreb.nu/redbarnet/fakta/grooming/
https://www.politi.dk/da/servicemenu/baggrund/omgrooming_11082006.htm
https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/digitalt/hvad-er-grooming
Vedhæftet denne mail finder du desuden en håndfuld illustrationer, som du kan
hænge op på skolen eller bruge som udgangspunkt for din undervisning.

Sammen kæmper vi imod grooming
og sextortion

#Signej

