
 

Pressemeddelelse 

Digitale krænkelser og terror 
Den 22. februar står i ”Ofrets tegn”. Dagen markeres som OFRETS DAG over hele Europa. Også i Danmark.  

Offerrådgivningen i Danmark fylder samtidig 20 år og markerer dagen med en konference på Christiansborg 
om to højaktuelle emner; 

Digitale krænkelser og Terror 

Torsdag d. 22. februar kl. 10-15 
Fællessalen på Christiansborg 

 

Hævnporno og andre digitale krænkelser er et voksende problem. Offerrådgivningen i Danmark modtager hver 
uge henvendelser fra ulykkelige ofre, som har oplevet at få delt nøgenbilleder og videoer med seksuelt indhold 
på nettet uden deres tilladelse.  

Advokat Miriam Michaelsen, Foreningen Digitalt Ansvar: ”Det er vigtigt at få synliggjort, at retssystemet 
tager denne form for kriminalitet alvorligt. Det er ulovligt at dele billeder og film med krænkende indhold og det 
har konsekvenser – både for den krænkede men også for krænkeren”. 
 
Simone, Offer for digitale krænkelser: ”Det giver ar på sjælen for resten af livet. I dag lider jeg af PTSD. 
Det værste var bagefter, hvor jeg måtte kæmpe for at få en psykolog. Jeg måtte kæmpe for at få politiet til at tage 
sagen alvorligt”.  
 
Hvordan hjælper vi ofrene for digitale krænkelser? Hvad siger loven? Hvad gør politiet?  Hvad mener 
politikerne?   

*** 
Om eftermiddagen sætter vi fokus på terror.  
For godt to år siden oplevede Danmark det hidtil værste terrorangreb i Krudttønden og Københavns Synagoge. 
I forhold til resten af Europa er Danmark dog sluppet nådigt – indtil videre. 
 
”Jeg ville lyve, hvis jeg påstod, at et terrorangreb ikke igen kan finde sted i Danmark”, udtalte justitsminister 
Søren Pape Poulsen, efter terrorangrebet i Krudttønden i februar 2015.  
 
Hvordan håndterer andre europæiske lande terror? Hvad gør vi i Danmark? Hvad med sikkerhed og 
beredskab?  Hvordan kan vi bedst støtte ofre, vidner og pårørende efter et terrorangreb? 
 
I konferencen deltager en lang række eksperter, myndigheder og retspolitikere (Se vedhæftede program)  
 
Vi glæder os til at se dig. Du er også meget velkommen til at kontakte os inden konferencen. Af hensyn til 
adgangskort til Christiansborg, bedes du venligst melde tilbage senest d. 15. februar til 
info@offerraadgivning.dk 

 
Offerrådgivningen i Danmark 

Else Marie Buck og Bodil Kofoed 

Bodil Kofoed: tlf.: 6133 5940 
bodil@kofoed-christiansen.dk 

Else Marie Buck: tlf.: 2243 4298 
mail@elsemariebuck.dk 
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