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Spørgsmål nr. S 1270 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF)

”Hvad agter ministeren at foretage sig for at sikre, at gernings-

mændene bag de grove, tilsyneladende uprovokerede overfald 

og voldssager mod helt unge mennesker, der optræder på insta-

gram, bliver fundet og retsforfulgt?”

Svar:

Jeg har en klar forventning om, at politiet gør alt, hvad de kan, for at sikre, 

at gerningspersonerne bliver fundet og stillet til ansvar. 

Jeg har stor forståelse for, at det kan være svært at tage kontakt til politiet, 

hvis man føler sig nedværdiget og ydmyget, men jeg håber, at alle, der ud-

sættes for kriminalitet i form af f.eks. vold eller ulovlig tvang, der filmes og 

deles på sociale medier, straks vil anmelde forholdet til politiet. 

Ud over en anmeldelse til politiet bør der også rettes henvendelse til det 

relevante sociale medie med en anmodning om at materialet fjernes. Politiet 

kan også tilbyde hjælp til at tage kontakt til internetplatforme, hvor strafbart 

indhold fremgår, for at anmode om, at indholdet fjernes. Jeg har derfor også 

en forventning om, at politiet tager initiativ til at sikre, at det indhold, som 

politiet får kendskab til af egen drift, fjernes.

Endelig vil jeg understrege, at selve delingen – f.eks. på sociale medier – af 

materiale, hvor unge bliver truet til at nedværdige eller ydmyge sig selv eller 

udsat for vold, kan være strafbar. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre 

alle, der ser sådant materiale, til ikke at medvirke til at sprede det yderligere, 

men i stedet straks at anmelde det til politiet.

Der henvises i øvrigt til min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. S 1269 

og spørgsmål nr. S 1271. 
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