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Spørgsmål nr. S 1269 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF): 

”Hvad agter ministeren at foretage sig for at forhindre, at volds-

videoer, hvor unge mennesker får tæsk og bliver ydmyget af an-

dre unge, offentliggøres i åbne grupper på instagram?”

Svar:

Optagelse og deling af videoer på sociale medier af unge mennesker, der 

f.eks. udsættes for vold eller trues til at sige eller gøre nedværdigende og 

ydmygende ting, er ondsindet adfærd, der skal stoppes. 

De personer, der har deltaget i selve handlingen eller medvirket hertil, vil 

efter omstændighederne kunne straffes efter straffelovens bestemmelser om 

vold (§§ 244 og 245) eller ulovlig tvang (§ 260). 

Herudover vil en efterfølgende deling – f.eks. på sociale medier – af en så-

dan optagelse efter omstændighederne kunne straffes efter straffelovens § 

264 d om uberettiget videregivelse af meddelelser eller billeder vedrørende 

en andens private forhold. Efter straffelovens § 264 d kan en person, der 

uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens pri-

vate forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, 

der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, straffes med bøde eller 

fængsel indtil 6 måneder. 

Endvidere vil den behandling af personoplysninger, der forudsætningsvis 

sker i den omtalte situation, efter Justitsministeriets opfattelse kunne udgøre 

en strafbar overtrædelse af databeskyttelsesreglerne. Det bemærkes i den 

forbindelse, at det følger af databeskyttelseslovens § 41, stk. 1, at en sådan 

overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. 

Der henvises i øvrigt til min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. S 1270 

og spørgsmål nr. S 1271.
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