INVITATION TIL TEMADAG OM DIGITALE KRÆNKELSER AF BØRN
OG UNGE – HVEM, HVAD, HVORDAN? + GENERALFORSAMLING
Kære medlem af Dansk Retspsykologisk Selskab
Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til temadag og efterfølgende generalforsamling med
fokus på digitale krænkelser af børn og unge – Hvem, hvad, hvordan? v/Red Barnet
Temadagen og generalforsamlingen afholdes i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København:

Torsdag d. 7. oktober 2021
Kl. 10.00 – 17.30
Lokale 2A
Stockholmsgade 27,
2100 København Ø.

Program:
10.00-10.30: Velkomst og præsentation
10.30-12.00: Oplæg v/Red Barnet
12.00-12.45: Frokost
12.45-14.00: Oplæg v/Red Barnet
14.00-14.15: Pause
14.15-15.30: Oplæg v/Red Barnet
15.30-16.00: Pause
16.00-17.30: Generalforsamling
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4) Fremlæggelse af regnskab for 2020 (godkendt af DP’s revision)
5) Valg af bestyrelse (et bestyrelsesmedlem + to suppleanter)
6) Fremtidige arrangementer
7) Behandling af indkomne forslag
8) Eventuelt
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Digitale krænkelser af børn og unge – Hvem, hvad, hvordan?
På temadagen beskæftiger vi os med de krænkelser og overgreb, der sker på børn online. Vi
fortæller om, hvad digitale krænkelser og overgreb er, og hvordan de adskiller sig fra fysiske
krænkelser og overgreb. Vi ser på, hvem der begår dem og i hvilke kontekster.
Vi giver et indblik i de ”smuthuller”, vi kan se, der bliver brugt, når voksne ønsker adgang til
overgrebsmateriale med børn, men ikke ønsker at blive opdaget eller retsforfulgt. Det kan f.eks.
dreje sig om typen af materiale, der deles (nudisme, børn i seksualiserede kontekster,
animerede børn mv.) samt de typiske kanaler eller måder hvorpå voksne kommer i kontakt med
deres ofre, f.eks. via gaming og sociale medier.
I løbet af temadagen vil vi give et indblik i hvilke indsatser, Red Barnet har på området, herunder
vores rådgivningstjeneste SletDet, anmeldetjenesten AnmeldDet og vores kommende indsats
til unge med seksuelle tanker om børn. Projektet indeholder en hjemmeside med saglig
information til unge, der oplever at have seksuelle tanker om børn samt mulighed for rådgivning.
Ønsket er at bidrage til forebyggelse af, at unge mennesker skal få det meget psykisk dårligt
over så tabuiserede tanker og selvfølgelig også på sigt at forhindre, at nogen udvikler
krænkeradfærd.
Temadagen består af oplæg, diskussion og gruppearbejde. Deltagere opfordres til at byde aktivt
ind i undervisningen med spørgsmål og perspektiver.
Det skal bemærkes, at temadagen ikke indeholder information om terapeutisk behandling eller
f.eks. diagnosticering. Det skal også bemærkes, at vi i løbet af dagen kommer ind på emner og
eksempler, som nogle mennesker kan finde ubehagelige eller stødende.

Oplægget på temadagen afholdes af Ane Lemche og en af hendes kollegaer – enten Ann
Westergård Nielsen eller Mikkel Rask Pedersen.
Ane Lemche, cand.psych.aut. Ane er psykolog i Red Barnet og arbejder særligt indenfor
områderne vold, overgreb, seksuelle krænkelser og børnebeskyttelse. Ane har baggrund i
familiebehandling, forældrekompetenceundersøgelser og PPR fra forskellige kommuner og
privat regi. I Red Barnet er Ane Hotline Manager på tjenesten AnmeldDet, hvor borgere kan
henvende sig, hvis de har fundet overgrebsmateriale med børn (tidligere kaldet børneporno) på
Internettet. Ane er også rådgiver på Red Barnets rådgivningstjeneste SletDet, hvor børn og
unge kan ringe ind, hvis de har været udsat for noget ubehageligt online. Ane koordinerer
diverse samarbejder med udenlandske hotlines gennem paraplyorganisationen INHOPE. Ane
deltager desuden i udviklingen af Red Barnets kommende indsats til unge med seksuelle tanker
om børn.
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Ann Westergård Nielsen. Ann har politifaglig baggrund og er projektkoordinator i Red Barnet.
Ann arbejder særligt indenfor områderne vold, overgreb, seksuelle krænkelser og
børnebeskyttelse. Ann har ansvaret for opkvalificeringen af Red Barnets frivillige og er
analysemedarbejder på Red Barnets anmeldetjeneste AnmeldDet. Ann har arbejdet med
efterforskning i 18 år hos politiet, herunder flere år med sager om vold og overgreb på børn.
Ann har videreuddannet sig til videoafhører af børn.
Mikkel Rask Pedersen, cand.scient.anth. Mikkel er antropolog og Ph.d.-studerende. Mikkel
forsker i online peer-support blandt voksne med seksuelle tanker om børn. Han har særligt
fokus på de online fora, hvor voksne kan mødes og give og søge støtte og gode råd til hinanden.
Desværre er en del af disse fora ikke hjælpsomme, når det kommer til at stoppe overgrebsadfærd, og der florerer mange myter om, hvad det vil sige at have en seksuel relation til et
barn. Mikkel deltager i udviklingen af Red Barnets kommende indsats til unge med seksuelle
tanker om børn.
Vi ses til en spændende dag i godt selskab!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Praktisk info:
Tidspunkt: d. 7. oktober kl. 10.00-17.30
DRS medlemspris: gratis (300,- for ikke-medlemmer), alt inkl.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Tilmelding: Senest d. 25. september til DRS@dp-decentral.dk
Antal deltagere: max 24 inklusiv oplægsholdere
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