UMBRELLA: Konsekvenserne

Q: Hvor hårdt kan man straffes for overtrædelse af §235?
A: Straf for overtrædelse af §235 om udbredelse og besiddelse af børneporno spænder fra
bødestraf til ubetinget fængselsstraf i op til 6 år under skærpende omstændigheder. Unge
mennesker, der dømmes for at dele intime billeder af hinanden, kan i udgangspunktet formodes at
blive tildelt en betinget dom. Der kan dog ved skærpede omstændigheder – være tale om
ubetinget fængselsstraf.
Q: Hvilke skærpede omstændigheder kan der være tale om?
A: Det kunne fx være tilfælde, hvor billederne deles meget bredt, offentligt og gentagende gange
eller hvor de fx gengiver personer under 15 år.

Q: Kommer dommene til at stå på de unges straffeattest? Og hvor længe?
A: Hvis man er mellem 15 og 18 år og overtræder loven for første gang, kan man i mildere tilfælde
få en betinget notering i sin straffeattest. Dvs. at overtrædelsen kun kommer til at fremgå af
straffeattesten, såfremt den unge begår ny kriminalitet indenfor en periode på 3 år.
Hvis man idømmes ubetinget fængsel, vil dommen dog altid fremgå af straffeattesten.
En dom for overtrædelse af §235 om børneporno vil dog altid komme til at stå på den unges
børneattest.
Q: Kommer dommene til at fremgå af de unges børneattest? Og hvor længe?
A: Ja. En dom for overtrædelse af §235 vedr. børneporno vil fremgå af børneattesten i mindst 10
år. I grove tilfælde endnu længere.

Q: Hvilke konsekvenser kan der være ved at en dom står på børneattesten?
A: Børneattesten læses af arbejdsgivere og foreninger, hvis man søger ansættelse eller frivilligt
arbejde, der har med børn under 15 år at gøre. Så længe det fremgår af børneattesten, at man har
en dom for børneporno
 risikerer man ikke at kunne arbejde som skolelærer, pædagog, politimand og lign. Det er
som udgangspunkt et krav, at man i disse typer job kan forevise en ren børneattest.
 kan man risikere ikke at kunne arbejde som frivillig i foreninger som fx fodboldtræner,
spejderleder, livredder og lign. Det er som udgangspunkt også et krav, at man i disse typer
af frivilligt arbejde, kan forevise en ren børneattest.
 kan man risikere ikke at kunne få indrejsetilladelse i USA, ligesom man risikerer ikke at
kunne få arbejdstilladelse i fx Australien (efter vurderinger hos de respektive myndigheder).
Q: Bliver man stadig straffet, hvis man troede, personerne på videoer eller billeder var over
18.
A: Ja. Det er kun, hvis domstolene vurderer, at der slet ikke er tvivl om, at personerne er over 18,
at man ikke kan dømmes for børneporno. I så fald kan man til gengæld dømmes for
blufærdighedskrænkelse og distribution af private billeder ifølge §232 og §264d.

Q: Hvorfor skal det handle om gerningsmændene og konsekvenserne for disse. Hvad med
ofrene. Er de ikke de største ofre?

A: Selvfølgelig er de forurettede de største ofre i den slags sager her. Det siger sig selv. Grunden
til at sagen er så alvorlig set med juridiske briller er jo netop at det er en enorm krænkelse af
ofrene. Men for at vi kan komme denne slags ulovlige delinger til livs fremover, er det vigtigt at de
unge, der deler, forstår, hvor alvorligt det er, og hvilke konsekvenser det kan få for dem.
Q: Skal man i retten eller ender det med bødesager?
Strafferammen for denne lovovertrædelse strækker sig fra bødestraf til ubetinget fængsel, og det
er domstolene, der udmåler straffen. Hvis man idømmes bødestraf vil der som oftest kun blive tale
om retssag, såfremt man nægter sig skyldig. Hvis man betaler bøden, har man også vedkendt sig
overtrædelsen. En eventuel bødes størrelse kan vi ikke udtale os om – det er en konkret vurdering
ud fra sagens omstændigheder, og det er domstolene, der vurderer straffens størrelse.
Q: Der er vel mange unge, der har sex som 15 årige. Er det så slemt?
A: Det er ikke forbudt, for unge mennesker over 15 år at have sex med hinanden. Det er heller ikke
forbudt, at sende et intimt billede af sig selv til sin kæreste eller veninde. Men det er forbudt for
kæresten eller veninden at sende billedet videre til andre. Når personen på billedet er under 18 år,
så gælder denne regel også, selvom personen samtykker.
Q: Der er vel ikke tale om børneporno i disse sager – de unge betragter jo hinanden som
jævnaldrende. Er det ikke unfair, at de skal have en plet på straffe- og børneattesten, som
ikke stemmer over ens med virkeligheden?
A: Det er bl.a. derfor vi går så massivt ud, som vi gør. Og fordi disse billeder hurtigt kan lande i
hænderne på nogen, der har helt andre motiver. Loven er, som den er, og den betegner video og
billedmateriale med personer under 18 år som børneporno, og det afspejler sig også i
strafferammen. Derfor er det vigtigt, at de unge forstår, at det er en alvorlig forbrydelse, der både
skader de involverede, men også dem selv.
Q: Er det også ulovligt at dele billeder og videoer, hvis personen er over 18 år gammel?
Det er ulovligt at dele intime billeder af personer uden deres samtykke uanset deres alder. Men det
falder under lovgivning om børneporno, hvis personen på billedet er under 18 år.
Q: Kan man blive straffet for at dele billeder/film, hvis personen på billedet eller filmen har
sagt, at man gerne må?
A: Ja, hvis personen er under 18. Man må ikke dele nøgenbilleder eller intime videoer af andre
mennesker under 18 år uanset, om de giver samtykke eller ej.
Q: Kan man blive straffet for kun at have modtaget billede eller filmklip?
A: Hvis en ven eller veninde sender dig et nøgenbillede eller en intim video af sig selv, er det ikke
strafbart for dig at modtage, hvis pågældende person er over 15 år gammel. Men det er strafbart
for dig at sende billedet videre eller dele det med andre. Hvis din ven eller veninde er under 15 år
må du heller ikke under nogen omstændigheder opbevare billedet på din telefon eller computer.

