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KORT BEGRUNDELSE

Seksuelt misbrug af børn online er så alvorligt, og det medfører så forfærdelige konsekvenser 
i alle aspekter af ofrets liv, at der på ingen måde kan tages let på det. Samtidig har 
eksplosionen i brugen af internettet, dets stadigt stigende mange værktøjer og applikationer 
omdannet det til et tilflugtssted for forbrugere, der søger efter pornoindhold, hvoraf de yngste 
er mellem 12 og 17 år ifølge visse data. Afhængighed af pornomateriale har alvorlige 
virkninger på det menneskelige sind, eftersom pornografi giver et yderst forvrænget billede af 
menneskekroppen, relationer og samspillet mellem kvinder og mænd. Hertil kommer det 
voksende problem med seksuel internetmobning rettet mod sårbare kvinder og piger som 
f.eks. i den meget dækkede sag om Mila. Sidstnævnte, en fransk LGBT-gymnasiepige, måtte 
tages i varetægt i begyndelsen af 2020 og fjernes fra sin skole, efter at hun var blevet udsat for 
voldtægts- og dødstrusler online, som følge af at hun havde kritiseret islam. Endelig 
retfærdiggør tilfælde af falske beskyldninger om seksuelt misbrug, som er blevet afsløret i 
årevis, at de relevante myndigheder i medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for, at ophavsmændene til disse bevidst opdigtede sager kan holdes fuldt juridisk 
ansvarlige. Fra det tidspunkt, hvor der opstår mistanke om en seksuel forbrydelse mod et 
barn, og hele vejen frem til retsforfølgelse og straf af gerningsmanden, er det generelt 
nødvendigt at træffe alle forholdsregler og følge bedste praksis, for at retfærdigheden sker 
fyldest. Som det fremgår, kan procedurefejl eller straffesager, der er indledt på grund af falske 
beskyldninger om kriminel seksuel aktivitet rettet mod børn, til tider forstyrre retsvæsenet ved 
at straffe uskyldige borgere. Det er derfor afgørende, at princippet om uskyldsformodning 
aldrig tilsidesættes, når en kvinde eller mand bliver mistænkt for seksuelt misbrug af børn 
online. Hvis der skal tages fat om problemet med seksuelt misbrug af børn online ved roden, 
kræver det – blandt andre strategier – at skoler og forældre gør en fælles indsats for at lære 
børnene at deltage relationer, hvor de respekterer sig selv, deres krop, deres selvbillede og 
andre. Respekt for én selv og for andre udspringer af en værdsættelse af mennesket i dets 
følelsesmæssige og åndelige dimension uden objektivering af kroppen. Endelig beklager vi, at 
der ikke foreligger tilstrækkelige data om dømte børnemisbrugere, og kræver, at de 
kompetente aktører øger deres indsats på dette område. Dette er dog ikke i modstrid med 
vigtigheden af kun at træffe foranstaltninger vedrørende privatlivets fred på internettet i det 
omfang, det er nødvendigt og lovligt tilladt, som anført i Kommissionens forslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage 
hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen anerkender i henhold til 
artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den 

(3) Unionen anerkender i henhold til 
artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den 
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Europæiske Union de rettigheder, friheder 
og principper, der er findes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I artikel 7 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder ("chartret") 
beskyttes enhvers ret til respekt for sit 
privatliv og familieliv, sit hjem og sin 
kommunikation, hvilket omfatter 
kommunikationshemmelighed. Chartrets 
artikel 8 indeholder retten til beskyttelse af 
personoplysninger. Chartrets artikel 24, 
stk. 2, fastslår, at barnets tarv skal komme i 
første række i alle handlinger vedrørende 
børn, uanset om de udføres af offentlige 
myndigheder eller private institutioner.

Europæiske Union de rettigheder, friheder 
og principper, der er findes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I artikel 3 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder ("chartret") 
beskyttes enhvers ret til respekt for sin 
fysiske og mentale integritet. I artikel 7 i 
chartret beskyttes enhvers ret til respekt 
for sit privatliv og familieliv, sit hjem og 
sin kommunikation, hvilket omfatter 
kommunikationshemmelighed. Chartrets 
artikel 8 indeholder retten til beskyttelse af 
personoplysninger. Chartrets artikel 24, 
stk. 2, fastslår, at barnets tarv skal komme i 
første række i alle handlinger vedrørende 
børn, uanset om de udføres af offentlige 
myndigheder eller private institutioner. 
Chartrets artikel 47 beskytter retten til 
effektive retsmidler og til en upartisk 
domstol, og artikel 48 garanterer 
uskyldsformodning og retten til et forsvar.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse af børn udgør alvorlige 
krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder, navnlig børns ret til beskyttelse 
mod alle former for vold, misbrug, 
forsømmelse, mishandling og udnyttelse, 
herunder seksuelt misbrug, jf. FN's 
konvention fra 1989 om barnets rettigheder 
og chartret. Digitaliseringen har medført 
mange fordele for samfundet og 
økonomien, men også udfordringer, 
herunder en stigning i seksuelt misbrug af 
børn online. Beskyttelse af børn online er 
en af Unionens prioriteter. Kommissionen 
vedtog den 24. juli 2020 en EU-strategi om 

(4) Seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse af børn udgør alvorlige 
krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder, navnlig børns ret til beskyttelse 
mod alle former for vold, misbrug, 
forsømmelse, mishandling og udnyttelse, 
herunder seksuelt misbrug, jf. FN's 
konvention fra 1989 om barnets rettigheder 
og chartret. Efterforskning af seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse skal 
foretages grundigt og omhyggeligt for at 
sikre, at barnets tarv kommer i første 
række. Digitaliseringen har medført mange 
fordele for samfundet og økonomien, men 
også udfordringer, herunder en stigning i 
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en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt 
misbrug af børn ("strategien"), som har til 
formål at sikre, at der gøres en effektiv 
indsats på EU-plan for at bekæmpe 
seksuelt misbrug af børn.

seksuelt misbrug af børn online. Let 
adgang til pornografisk materiale online 
forværrer i alvorlig grad problemet, da 
navnlig unge seere bringes i stor fare for 
at pådrage sig vedvarende moralske, 
sociale, fysiske og følelsesmæssige skader. 
Beskyttelse af børn online er en af 
Unionens prioriteter. Kommissionen 
vedtog den 24. juli 2020 en EU-strategi om 
en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt 
misbrug af børn ("strategien"), som har til 
formål at sikre, at der gøres en effektiv 
indsats på EU-plan for at bekæmpe 
seksuelt misbrug af børn.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Data fra den internationale 
organisation til bekæmpelse af sexhandel 
THORN, Digital Defenders of Children 
og det canadiske center for beskyttelse af 
børn viser, at børn under 12 år var 
afbildet på 78,30 % af de pornografiske 
billeder og videoer, som deres team 
vurderede, og at 63,40 % af disse børn var 
under 8 år. Ud fra det samme materiale 
konstaterede de, at 80,42 % af børnene 
var piger, mens 19,58 % var drenge. Tal 
fra INHOPE's rapport fra 2019 viser, at 
91 % af ofrene var piger, 7 % var drenge, 
og at ofrenes gennemsnitsalder er 
faldende, idet 92 % af ofrene var under 13 
år. Ifølge gruppen GuardChild Protecting 
Children in the Digital Age er den største 
gruppe af mindreårige forbrugere af 
internetporno mellem 12 og 17 år, og 
31 % af alle børn mellem 12 og 18 år har 
løjet for at få adgang til et pornografisk 
websted. Derfor skal de kompetente 
skoletjenester i medlemsstaterne aktivt 
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støtte og fremme fælles programmer for 
forældre og lærere med henblik på at lære 
børnene om selvrespekt og respekt for 
andre, navnlig i forbindelse med følelser 
og relationer, så der med forældrenes 
samtykke udarbejdes 
uddannelsesprogrammer om følelser og 
seksualitet under hensyntagen til 
forældrenes og børnenes kulturelle 
baggrund og værdier. Det Europæiske 
Råd, medlemsstaternes myndigheder og 
relevante kommunikationstjenester og 
digitale tjenester skal intensivere deres 
bestræbelser på at blokere mindreårige 
forbrugeres adgang til pornografisk 
materiale online.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Visse udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, f.eks. webmail- 
og meddelelsestjenester, anvender allerede 
på frivillig basis specifikke teknologier til 
at opdage og indberette seksuelt misbrug af 
børn online til de retshåndhævende 
myndigheder og til organisationer, der 
handler i offentlighedens interesse for at 
bekæmpe seksuelt misbrug af børn, eller til 
at fjerne materiale, der viser seksuelt 
misbrug af børn. Disse organisationer 
henviser til nationale hotlines til 
indberetning af materiale, der viser 
seksuelt misbrug af børn, samt til 
organisationer, der har til formål at 
begrænse seksuel udnyttelse af børn og 
forebygge, at børn bliver ofre, både inden 
for Unionen og i tredjelande. Tilsammen 
spiller disse frivillige aktiviteter en 
værdifuld rolle med hensyn til at gøre det 

(5) Visse udbydere af 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, f.eks. webmail- 
og meddelelsestjenester, anvender allerede 
på frivillig basis specifikke teknologier til 
at opdage og indberette seksuelt misbrug af 
børn online til de retshåndhævende 
myndigheder og til organisationer, der 
handler i offentlighedens interesse for at 
bekæmpe seksuelt misbrug af børn, eller til 
at fjerne materiale, der viser seksuelt 
misbrug af børn. Disse organisationer 
henviser til nationale hotlines til 
indberetning af materiale, der viser 
seksuelt misbrug af børn, samt til 
organisationer, der har til formål at 
begrænse seksuel udnyttelse af børn og 
forebygge, at børn bliver ofre, både inden 
for Unionen og i tredjelande. Tilsammen 
spiller disse frivillige aktiviteter en 
værdifuld rolle med hensyn til at gøre det 
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muligt at identificere og redde ofre og 
reducere den yderligere udbredelse af 
materiale, der viser seksuelt misbrug af 
børn, samtidig med at de bidrager til 
identifikation og efterforskning af 
gerningsmænd og forebyggelse af tilfælde 
af seksuelt misbrug af børn.

muligt at identificere og redde ofre og 
reducere den yderligere udbredelse af 
materiale, der viser seksuelt misbrug af 
børn, samtidig med at de bidrager til 
identifikation og efterforskning af 
gerningsmænd og forebyggelse af tilfælde 
af seksuelt misbrug af børn. Et stigende 
antal tilfælde af falske beskyldninger i de 
seneste årtier har imidlertid ført til 
rettergangsfejl, selvmord og andre 
voldsomme hændelser. Sådanne 
afsløringer og undersøgelser skal derfor 
foretages på grundlag af omfattende og 
objektive beviser og håndteres af de 
kompetente myndigheder under fuld 
hensyntagen til principperne om 
fortrolighed, uskyldsformodning og ofrets 
tarv.

Or. en

Ændringsforslag5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) eksponering af børn for 
pornografisk materiale online.

Or. en


