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Sidste år bød på en voldsom stig-
ning i antallet af børn og unge i 
Danmark, der søgte hjælp, fordi 
de havde haft ubehagelige oplevel-
ser eller deciderede krænkelser på 
nettet.

Det oplyser Red Barnet Dan-
mark, der står bag rådgivningen-
senheden ”SletDet,” hvor 10 pro-
fessionelle rådgivere sidder klar til 
at hjælpe børn og unge med deres 
digitale problemer. Og det var der 
1.319 unge mennesker, der havde i 
2020. Tallet er udtryk for en mar-
kant stigning, 87 procent, i forhold 
til året før, hvor tallet lå på 707 
henvendelser. 

En tredjedel af sagerne handle-
de om digitale sexkrænkelser, som 
for eksempel ufrivillig deling af 
intime billeder. Knap en femtedel 
ville have hjælp til problemer på 
de sociale medier, for eksempel til 
at få slettet sin profil på sociale 
medier. 

Organisationen forklarer stig-
ningen med, dels at SletDet-råd-
givningen udvidede sine åbnings-
tider, dels at corona-nedlukningen 
betyder, at børns undervisning og 
sociale liv i højere grad er foregået 
digitalt. 

Dermed stiger risikoen for at 
blive krænket online tilsvarende.

Ikke helt som i DK
Herhjemme har Red Barnet Grøn-
land (Meeqqat Ikiortigit) ikke 
umiddelbart indtryk af, at f lere 
børn og unge end tidligere har 
brug for hjælp til deres digitale liv. 

Men det skyldes både, at organi-
sationen ikke har ansatte rådgive-
re til at vejlede børn og unge som 
er tilfældet med SletDet, og at 
Grønland ikke har været lukket 
ned i samme grad som Danmark.

- Vi er en lille organisation, og vi 
har ingen konkrete undersøgelser, 
der kan underbygge en eventuel 
stigning, forklarer formand for 
Red Barnet Grønland, Jonna Ket-
wa. 

Hun oplyser, at organisationen 
på sin netop opdaterede hjemme-
side under fanen Chat Paaralugu 
har gode råd og vejledninger til 
sikker online adfærd for hele fami-
lien. Blandt andet hvordan man 
kan slette og anmelde informatio-
ner og billeder på sociale medier. 
Ligeledes er der på hjemmesiden 
undervisningsmateriale til folke-
skolen. 

Jonna Ketwa påpeger, at børn i 
stigende grad får mobiltelefoner 
tidligere end før. Dermed får de 
også en nemmere og hurtigere ad-
gang til internettet, der svarer til 
det, danske børn har. Og det ska-

ber behov hos forældrene for, 
hvordan de kan begrænse børne-
nes adgang til eksempelvis porno-
grafiske hjemmesider.  

Voksen-kontakt
Red Barnet Grønland laver også 
opsøgende arbejde ude på sko-
lerne, hvor de møder børnene og 
hører om deres oplevelser på de 
sociale medier, herunder især på 
Snapchat, Instagram og Tik-Tok.

Børn ned til 11 års-alderen for-
tæller om, at de er blevet kontaktet 
af voksne, siger Jonna Ketwa.

- En 13-årig dreng fortalte, at en 
kvinde på 30 havde skrevet til 
ham. Og han vidste ikke rigtigt, 
hvad han skulle stille op med det, 
fortæller Jonna Ketwa.

Hun siger, at de unge ofte kan 
mærke, at det er forkert med så-
danne kontakter, men at de ikke 
handler på det. I stedet prøver de 
at ignorere det. 

- Der kan også være meget skyld 
og skam forbundet med beskeder 
og billeder, der bliver pludselig bli-
ver delt. For eksempel nøgenbille-
der eller selvmordstrusler, siger 
Jonna Ketwa.

Derfor er der behov for opmærk-
somhed på området, understreger 
formanden for Red Barnet Grøn-
land. 

Organisationen har i forbindel-
se med Selvstyrets kampagne mod 
seksuelle overgreb Killiliisa haft et 
tæt samarbejde med socialstyrel-
sen og har udarbejdet tosprogede 
hæfter, der i klart sprog sigter på 
at klæde skolelærere, forældre og 
dagplejere på til at forebygge sek-
suelle overgreb af børn. På hjem-
mesiden redbarnet.gl er der små 
tegnefilm, der handler om barnets 
ret til egen krop, om følelser og 
om, hvordan man tager den svære 
samtale, hvis barnet har været ud-
sat for vold eller overgreb.

Når børn  
chikaneres  
digitalt
I takt med flere børn får en smartphone, stiger 
risikoen for, at de modtager uønskede billeder 
og beskeder på sociale medier. Der er behov for 
mere opmærksomhed fra forældre og skolen, 
lyder det fra Red Barnet Grønland

 
Få hjælp her

Tusaannga – tlf. 801180, 
sms 1899
Tusaannga er anonymt og gratis 
at kontakte. Alle børn, unge og 
voksne, som har brug for at tale 
eller skrive med nogen, kan kon-
takte Tusaannga. 

Chat Paaralugu på www.red-
barnet.gl – råd og vejledning til 
sikker adfærd online.

www.sletdet.dk – gratis fortro-
lig rådgivning om ubehagelige 
oplevelser og krænkelser på net-
tet. (kun på dansk) 

Jonna Ketwap, Meeqqat Ikiortigit siulittaasuata, meeqqat allaat 11-nik ukiullit naapittarsimavai, taakku 
oqaluttuartarput inoqatinut attaveqaatitigut inersimasunit attaveqarfigineqarsimallutik. 

Jonna Ketwa, formand for Red Barnet Grønland, har mødt børn ned til 11 års-alderen, der fortæller, at de er 
blevet kontaktet af voksne på sociale medier. 
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