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Det foregår hver dag

28-årig dømt til 

behandling efter 

drengesex

Far dømt for overgreb 

mod mindreårig datter



Seksuelle overgreb

Når børn og unge bliver involveret i 

seksuelle aktiviteter,

som de, på grund af  deres alder og 

udviklingsniveau,

ikke fuldt ud kan forstå eller overskue

konsekvenserne af,

og derfor ikke er i stand til at 

give samtykke til.

Handlingerne er i strid 

med samfundets normer



Børnehuse i Danmark



Børnehusene i 2015

1.097 børnehussager og 1.414 konsultative sager 

om vold og seksuelle overgreb mod børn



Flere end ét seksuelt overgreb opdages hver dag

32 % seksuelt 351 sager

4 % voldeligt og seksuelt 44 sager

I alt 395 sager



Samleje/forsøg på samleje fra voksen

Drenge Piger Total

Nogle har forsøgt at 

have samleje med dig
0,2 1,0 0,6

Nogen har gennemført 

samleje med dig
0,0 1,1 0,5

I alt 0,2 1,1 0,6

8. Klasses årgang udgør 68.000

0,6 % af  disse er 408 børn

+ børn fra 7. klasse, 6.klasse, 5. klasse osv.

Kilde: SFI Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016



Mange flere seksuelle krænkelser



Konsekvenser af  seksuelle overgreb

Giver alvorlige problem for både samfundet og den 

enkelte (Udgifter til Socialforvaltning, Politi, 

Sundhedssystemet og Retssystemet)

Har omfattende betydning for børn og unges 

livskvalitet og livschancer på både kort og langt sigt. 

Kilde: SFI Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016

Konsekvenser af  vold og seksuelle overgreb er 

veldokumenterede i den internationale forskning 



Ofre for seksuelle overgreb

Har oftere end andre børn lavt selvværd, 

PTSD og selvmordsovervejelser.

Reagerer ofte ved at skade sig selv og påføre 

sig selv smerte for at kunne håndtere de 

uudholdelige følelser, som dukker op – også 

lang tid efter, at overgrebene har fundet sted. 

Kilde: SFI Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016



FNs verdensmål 2030

Verdensmål 16.2: Vi skal stoppe mishandling, 

udnyttelse, menneskehandel og alle former for vold 

og tortur mod børn.



Voksne med en seksuel interesse i børn

Få dømte falder ind under diagnoserne 
pædofil (interesse for før-pubertets børn) eller 
hebefil (interesse for pubertetsbørn)

”Hovedparten af  danskere dømte for 

sædelighedsforbrydelser mod børn er begået af  

mænd, som egentlig ville foretrække en seksualitet 

med en voksen partner” (Sundhedsstyrelsen)

Seksuelle krænkere er vidt forskellige socialt, 

familiemæssigt og aldersmæssigt 



TV3 dokumentar: Børnelokkerne
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