Handleguide til frivillige i foreningslivet
- sådan skal du gøre, når du ved eller mistænker, at
et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle
overgreb.

Sådan gør du, hvis du ved, at et barn eller en ung udsættes for overgreb

Alle har pligt til underrette kommunen, hvis de får kendskab til
eller mistanke om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller
andre overgreb.
(Serviceloven § 153)

Du har viden

Ring til Fyns politi
på 66 14 14 48

Sådan gør du, hvis du mistænker, at et barn eller en ung udsættes for overgreb

Alle har pligt til underrette kommunen, hvis de får kendskab til
eller mistanke om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller
andre overgreb.
(Serviceloven § 153)

Ring til
Frivilligcenter
på 40 44 68 59
Du har mistanke
Ring til
Fritidsvejleder
på 24 65 92 49
Du kan selv underrette direkte til kommunen via Kerteminde Kommunens
hjemmeside www.underretning@kerteminde.dk eller til dagvagten på
30 46 18 66

Hvad er vold, psykiske eller seksuelle overgreb?

Vold

Psykisk overgreb

Seksuelle overgreb

Vold er en handling eller trussel, der –
uanset formålet – er egnet til eller
skader en anden persons integritet, eller
som skræmmer, smerter eller skader
personen. Volden kan have samme
effekt på andre personer, der overværer
eller overhører handlingen. Volden kan
være en bevidst handling eller en
handling, der sker i affekt.

Psykisk overgreb er alle de måder, en person
kan skade, skræmme, krænke, styre og
dominere andre ved hjælp af en
bagvedliggende magt eller trussel.

Seksuelle overgreb mod børn er
karakteriseret ved følgende:
Den voksne udnytter barnets tillid.
Det seksuelle overgreb krænker
barnets integritet.
Det er en handling, som barnet ikke
kan forstå eller misforstår, og som
barnet ikke er modent til at give
samtykke til.
Det seksuelle overgreb er udtryk for
den voksnes behov og er på den
voksnes betingelser. Det seksuelle
overgreb kan også være et udtryk for
børn og unges behov, der udsætter
andre børn og unge for seksuelt
grænseoverskridende adfærd.
Det seksuelle overgreb er en
handling, som overskrider samfundets
lovgivning og den almindelige moral3.

Uanset typen af vold, der begås mod et
barn, så er der tale om en adfærd fra
forældrene eller andre omsorgsgivere,
som er ødelæggende for eller forhindrer
udviklingen af et positivt selvbillede hos
barnet. Enhver form for vold bringer
barnets udvikling og sundhed i fare.
Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt
indgår i den handling, der begås mod
barnet1.

1

2
3

Psykiske overgreb kan for eksempel bestå af:
Direkte trusler
Nedvurderende og ydmygende adfærd
Kontrol og isolation
Det kan også være at skabe splid mellem
den, der bliver udsat for overgrebet, og
personens familie og/eller venner. Psykisk
overgreb kan både være direkte og indirekte
og kan komme til udtryk som jalousi, der
bruges til at styre eller kontrollere partneren
med.
En særlig form for psykisk overgreb er latent
vold – at den, der bliver udsat for vold, er
bevidst om, at volden kan opstå. Latent vold
kan opleves som den mest dominerende
form for psykiske overgreb, fordi risikoen for
ny vold gør, at al adfærd bliver strategisk for
at undgå ny vold2.
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