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Umbrella viser behov for, at sociale medier bør være involveret
mere og tidligere i sager om digitale sexkrænkelser
Operation Umbrella, hvor over 1000 unge sigtes for ulovlig deling af billedmateriale, viser at det nu
får konsekvenser for dem der deler ulovligt materiale og hvor vigtigt det er, at sociale medier
inddrages mere og tidligere i kampen mod sexkrænkelser på nettet.
Sagen, der er blevet dødt ”Umbrella”, viser hvor hurtigt og bredt ulovlig deling af billeder og videoer
foregår på nettet via tjenester som Facebooks Messenger. Derfor er der behov for, at sociale medier i
højere grad er involveret for at sikre, at ulovlig deling stoppes hurtigt, så forbrydelsen ikke breder sig
ud over nettet.
-

Der er tale om en steppebrand, som via Facebooks Messenger har spredt sig vidt og bredt over alt
for lang tid. Sagens omfang viser, hvor afgørende det er, at der etableres konstruktive
samarbejder mellem politi og de sociale medier i kampen mod ulovlig billeddeling, for at undgå, at
en forbrydelsen spreder sig og tager til i omfang, siger Miriam Michaelsen, formand for Digitalt
Ansvar

Sagen tydeliggør det aktuelle behov for at præcisere sociale medier og andre internettjenesters rolle
og ansvar i sager, hvor der begås en forbrydelse på nettet, efter dansk straffelov.
Omfattende sag med store konsekvenser
Med over 1000 personer sigtet for distribution af børneporno, er der tale om en ualmindelig stor sag,
der vil få store konsekvenser for rigtig mange unge. Der er tale om deling af krænkende billeder og
video af unge på 15 år, der kan straffes efter straffelovens §235, distribution af børneporno. Straffen
herfor spænder fra bødestraf til ubetinget fængselsstraf i op til 6 år under skærpende
omstændigheder.
-

De mange sigtelser sender et klart og tydeligt signal om, at det har konsekvenser at dele seksuelt
billedmateriale uden samtykke og af personer under 15 år. Sagen viser samtidig, at vi har brug for,
at flere aktører kommer på banen for at få unge til at forstå, at nettet ikke er et parallelunivers,
hvor der gælder andre regler end på gaden eller i skolegården, siger Miriam Michaelsen.

Det krænkende video- og billedmateriale stammer fra 2015 og er blevet delt i hele landet, men mest
intenst i hovedstadsområdet. Efterforskningen har foregået i samarbejde mellem danske politikredse,
politiet i Grønland og det Nationale Cyber Crime Center (NC3) frem til efteråret 2017.
-

Det er vigtigt, at vi nu kan se, at ulovlig deling af billeder efterforskes på samme måder som andre
seksuelle krænkelser, og det kan kun lade sig gøre på nettet, hvis der samarbejdes og koordineres,
siger Miriam Michaelsen.
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Om Digitalt Ansvar
Digitale krænkelser kan ikke gradbøjes. Vold, overgreb og seksuelle krænkelser har de samme
personlige konsekvenser for dem, der er ofre på nettet, som ofre, der krænkes på gaden eller i
hjemmet. Derfor arbejder vi målrettet for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale
krænkelser.
Sammen med forskere, organisationer og tech-virksomheder arbejder Digitalt Ansvar for:
Tidssvarende lovgivning
Lovgivningen skal følge med den digitale udvikling, så personer nyder samme beskyttelse i det digitale
rum som i det fysiske rum.
Effektiv efterforskning
Politi og anklagemyndighed skal sidestille anmeldelser om ulovlige krænkelser på nettet med andre
anmeldelser og sikre effektiv efterforskning og domstolsprøvelse.
Viden og data
Anmeldelser om digitale krænkelser skal registreres og offerundersøgelser skal løbende foretages, så
omfanget afdækkes og udviklingen overvåges.
Læs mere om Digitalt Ansvar på www.digitaltansvar.dk

