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Ulovlig billeddeling
Om ulovlig deling af billeder
Spørgsmål:

der er fokus på køns delene eller hvor der foregår
noget s eks uelt. Forældrerådgivningen kan ikke
tage s tilling til, om deling af det pågældende
billede er en overtrædels e af s traffeloven. Det er
en s ag for politiet.

Kære Forældrerådgivning
Jeg s kriver til jer, da jeg er i tvivl om, hvordan jeg
s kal håndtere en s ituation, s om min s øn på 15 år
er havnet i.

Deling af billeder og film med krænkende indhold
kan have alvorlige kons ekvens er for både den
krænkede og dem, der deler. For den krænkede kan
det være eks tremt græns eovers kridende og have
vidtrækkende kons ekvens er for én s om mennes ke
at få delt et billede eller en video af s ig s elv i en
intim s ituation. For dem der deler, kan deling og
opbevaring af billeder eller film res ulterer i
alvorlige s traffe, der vil fremgå af ens s traffeattes t
i minds t 2 år og af ens børneattes t i minds t 10 år.
Deling af krænkende film eller billeder kan dermed
få betydning for valg af uddannels e og s enere
jobmuligheder.

En pige fra min s øns parallel klas s e har for et par
måneder s iden taget nogle udfordrende
nøgenbilleder af s ig s elv og s endt dem til en af
min s øns klas s ekammerater. Jeg har nu fundet ud
af, at min s øns ven har s endt dis s e billeder videre
til min s øn. Min s øn s iger, at han ikke s elv har
s endt billederne videre. Ved at tilfælde opdagede
jeg den anden dag, at han ikke har s lettet
billederne endnu. Hvad vil I råde mig til at gøre?
Skal jeg tvinge ham til at s lette dem?
Hils en en bekymret mor

Forældrerådgivningen opfordrer derfor til, at du
tager en s nak med din s øn om, at han s kal s lette
det billede, han har modtaget. Både af hens yn til
pigen på billederne og ham s elv. Dernæs t er det
ogs å en god idé, hvis du hjælper din s øn med at
kontakte hans ven, s å billederne kan blive s lettet
og delingen s toppet.

S va r :
Kære bekymrede mor
Tak for din henvendels e til Forældrerådgivningen.
Din s øn er havnet i en s ituation, s om des værre
ikke er ualmindelig for børn og unge i dag. A t dele
billeder og film med hinanden er en del af de
unges kultur, og det er ikke altid, at de unge er
opmærks omme på, at noget s om de opfatter s om
harmløs t, faktis k kan s ke at være ulovligt.

Hvis du har brug for yderligere rådgivning er du
velkommen til at kontakte Forældrerådgivningen
på telefon 70 25 24 68
Venlig hils en Forældrerådgivningen

Det er ulovligt at dele nøgenbilleder og s exvideoer
af andre uden s amtykke. Børn og unge under 18 år
er umyndige, og derfor kan de rent juridis k ikke
give s amtykke til, at der deles billeder af dem. Da
det billede, din s øn har modtaget er et
nøgenbillede af en jævnaldrende pige, kan det s ke,
at din s øns ven har overtrådt s traffelovens
bes temmels er om deling af børnepornografis k
materiale, da pigen er under 18 år.
Rigs advokaten definerer børneporno s om billeder
eller film med børn og unge under 18 år, hvor
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