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Spørgsmål nr. 1678 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, om der i den eksisterende lovgiv-

ning, f.eks. i GDPR-lovgivningen eller lignende, er regler om at 

selvskadebilleder skal eller kan fjernes fra sociale medier, vil 

ministeren endvidere redegøre for, om problemstillingen med 

selvskadebilleder kan omfattes af ministerens arbejdsgruppe for 

regulering af sociale medier, således at det kan blive vurderet, 

om der er behov for at regulere området med selvskadebilleder

og lignende problemstillinger, og vil ministeren desuden rede-

gøre for, hvor langt regeringen er med udvalgets arbejde, og 

hvornår der kan forventes en afrapportering, idet der henvises til 

artiklen ”Tre unge kvinder bryder tavsheden om hemmeligt net-

værk: Selvskade spreder sig som pesten” fra dr.dk den 17. fe-

bruar 2020?”

Svar:

Sociale medier spiller en stadig større rolle i børn og unges liv og giver an-

ledning til nye udfordringer, herunder at sociale medier bliver brugt til de-

ling af selvskadebilleder mellem sårbare unge i hemmelige netværk. Der 

findes på nuværende tidspunkt ikke specifikke regler i lovgivningen om, at 

f.eks. selvskadebilleder skal fjernes fra sociale medier. 

Regeringen har som bekendt igangsat et tværministerielt arbejde, hvor der 

bl.a. ses på mulige konkrete initiativer og løsningsmodeller angående regu-

lering af ulovligt indhold på og ansvar i forhold til sociale medier. 

Regeringen har endvidere nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe om børn 

og unges digitale liv og dannelse, der bl.a. skal se på mulige initiativer i 

forhold til at styrke børn og unges digitale liv og skabe mere og bedre sik-

kerhed for børn og unge på digitale medier. Arbejdsgruppen vil i den for-

bindelse bl.a. overveje mulige tiltag til at begrænse børn og unges ekspone-

ring for skadeligt indhold, herunder selvskadebilleder.

Arbejdet i de tværministerielle arbejdsgrupper forventes afsluttet i løbet af 

efteråret 2020, og der vil herefter vil blive indledt politiske forhandlinger 

om de konkrete løsningsmodeller. 
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