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Spørgsmål nr. S 198 fra medlem af Folketinget Naser Khader (K):  

 

”Med henvisning til Sjællandske Nyheders artikel ”Skole og 
forældre slår alarm: Tidligere dømt børnelokker blæser på til-

hold og opsøger børn” fra den 22. oktober 2020, mener ministe-
ren så, at politiet i dag har de fornødne redskaber til at sætte ind 

mod børnelokkere, og i benægtende fald, hvilke yderligere tiltag 

ser ministeren så, at der kan tages i brug for at beskytte børn 

mod børnelokkere?” 

 

Svar: 

 

Seksuelle overgreb mod børn er en af de værste forbrydelser, et menneske 

kan begå, og jeg ser det som en af mine vigtigste opgaver som justitsminister 

at sikre, at vores børn er trygge. 

 

Det glæder mig, at skolen, der omtales i artiklen, roser politiet for at være 

opmærksom på problemet omkring denne specifikke skole, ligesom det 

fremgår, at både politiet og SSP står til rådighed til løsning af problemet.   

 

Det er klart, at personer, der har begået seksuelle overgreb mod børn, ikke 

frit skal kunne opsøge børn, f.eks. på skoler. Derfor fremsatte regeringen 

også sidste år et lovforslag, som blev vedtaget af Folketinget i december 

2019, om styrket tilsyn med pædofilidømte. Med lovforslaget udvidede vi 

bl.a. adgangen til at meddele dømte seksualforbrydere forbud mod at op-

holde sig sammen med børn.  

 

Som justitsminister har jeg selvsagt en klar forventning om, at politiet tager 

den her slags sager meget alvorligt og følger op i forhold til de tilhold, der 

måtte være givet til dømte pædofile. Det indebærer selvfølgelig også bort-

visning og fjernelse i de tilfælde, hvor den pædofile overtræder tilholdet. 

Rigspolitiet har også oplyst, at politiet har gjort brug af denne mulighed i 

den pågældende sag.  

 

Det er samtidig klart, at indsatsen altid kan blive bedre, og at der er tale om 

et område, hvor myndighederne hele tiden skal have fokus på, om der er 

noget, der kan forbedres.  
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