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Det er samfundets opgave at beskytte børn mod overgreb 
 
Lov om hårdere straffe i sager om overgreb mod børn under 12 år kan ikke stå alene, 
lyder det fra Red Barnet Grønland efter regeringens nylige afstemning om en ændret 
kriminallov.  
 
Overgreb på børn under 12 år indeholder altid vold, hvis ikke fysisk så psykisk ved truslen om 
vold, ved grooming, ved manipulation m.m., fastslår formand for Red Barnet Grønland, Jonna 
Ketwa. Men hvis vi skal mindske antallet af seksuelle overgreb i Grønland, skal der mere til: 
 
”Vores største indsats må være at sætte ind på forebyggelse af overgreb, og i det erkende, at vi 
som samfund udvikler krænkere,” siger Jonna Ketwa.   
 
Ofres retssikkerhed må ikke negligeres 
Når man begår personfarlige forbrydelser som grov vold, seksuelle overgreb mod børn eller 
voldtægt påfører man et andet menneske stor smerte og lidelse. For nogle vil det være for 
resten af livet. Det er en høj pris at betale som offer. Derfor skal den kriminelle også betale en 
høj pris for at begå sin forbrydelse. 

”Det giver mening at sende tydelige signaler i samfundet om, at overgreb og voldtægt mod 
børn straffes hårdt, da det giver ofrene en større retssikkerhed og øget tryghed i samfundet. 
Gerningsmænd, der begår personfarlig kriminalitet, slipper i dag for billigt,” siger Jonna 
Ketwa og henviser til flere eksempler på, at grove forbrydelser såsom voldtægt og overfald 
kun giver få måneders fængsel. En krænker ændrer ikke adfærd af at være buret inde i nogle 
måneder:  
 
”Gerningsmændene trækker på skuldrene, mens ofrene føler sig svigtet af det samfund, der 
skulle passe på dem. Vores retssystem er nødt til at være klædt ordentligt på til at garantere 
ofrene retssikkerhed. Det øjeblik en borger henvender sig om seksuelle overgreb, skal vores 
myndigheder tage det alvorligt og handle med det samme. Vi er nødt til at sikre, at en krænker 
ikke bare kan hyre en dygtig advokat og slippe billigt.” 
 
Straf skal følges af behandling 
Red Barnet Grønland vil dog gerne pointere, at hårdere straffe i sig selv ikke løser det store 
problem med seksuelle overgreb i Grønland.  
 
”Vi er som samfund nødt til dels at se på, hvordan vi undgår at udvikle krænkere, og dels 
hvordan vi behandler krænkere efterfølgende. Vi kan ikke bare bure dem inde eller sætte dem 
ud på en isflage og så glemme dem,” siger Jonna Ketwa.  
 
Hun nævner, at fængselsstraffe er nødt til at blive fulgt op af behandling, fx 
kønsdriftsdæmpende behandling og andre indsatser som mindsker risikoen for, at krænkerne 
gentager deres krænkelser. Derudover efterlyser hun klare svar på, hvordan man vil håndtere 
forebyggelsen af overgreb, som er nævnt i regeringens overgrebspakke, Killiliisa.  
 



11. oktober 2018 

 
”Vi skal se på, hvad vi kan ændre på, som kan forebygge nye krænkelser. Hvorfor er der fx 
forældelsesfrister i pædofilisager? Og er kønsdriftsdæmpende behandling frivillig eller 
tvungen i Grønland?” 
 
Vi skal sammen passe på børnene 
Red Barnet Grønland vil gerne slå fast, at alle indsatser i sidste ende handler om at beskytte 
børn og unge i Grønland bedst muligt.  
 
”Ligesom forældrene skal gøre alt, hvad de kan, for at beskytte deres børn, er det også 
samfundets opgave at beskytte børn og unge mod seksuelle overgreb. Der er tale om en af de 
værste forbrydelser, man kan begå, og det afspejles ikke fuldt ud i de domme, der i dag fældes 
over pædofile,” siger Jonna Ketwa.  
 
Ifølge Red Barnet Grønland kan indsatsen dog gribes an på flere måder. Der kan eksempelvis 
idømmes højere straffe, men der er omvendt også undersøgelser, der viser, at hårdere straffe 
faktisk øger risikoen for, at en straffet begår ny kriminalitet, mens mildere straffe har en 
bedre effekt i forhold til gentagelse af en forbrydelse:  
 
”Derfor er vi nødt til at vide, hvad der virker bedst, og gøre os klart at en lov alene ikke sikrer, 
at vi kommer det store problem til livs i Grønland,” afslutter hun.  
 

 
 
For mere information, kontakt Bestyrelsesformand Jonna Ketwa +299 246550 eller se 
redbarnet.gl.  
 


