
JEG HAR MISTANKE OM, 
AT ET BARN HAR VÆRET UDSAT 
FOR ET SEKSUELT OVERGREB
- Hvad gør jeg?

Vi hjælper dig!

Anmeld 
seksuelle overgreb. 



Det er vores ansvar sammen 
at hjælpe børnene

I 2020 modtog Grønlands Politi 338 anmeldelser om seksuelle overgreb 
begået mod børn – et tal, som vi desværre formoder dækker over et endnu 
større mørketal. Bag disse anmeldelser gemmer der sig en handling, som 
har store konsekvenser for barnets trivsel – både i de yngre år og langt ind 
i voksenlivet. 

Har et barn været udsat for overgreb, fortæller han eller hun sjældent om sin 
oplevelse på eget initiativ. Derfor har vi som myndigheder og fagpersoner 
et stort ansvar for at være opmærksomme på barnets trivsel, så det kan få 
hjælp. 

Denne folder er lavet for at give dig et overblik over, hvordan du skal 
forholde dig, hvis du har mistanke om, at et barn har været udsat for et 
seksuelt overgreb, og hvordan politiet håndterer anmeldelser om seksuelle 
overgreb mod børn og unge.

Har du mistanke om et seksuelt overgreb mod et barn, så er du altid vel-
kommen til at ringe til vores rådgivningstelefon på 25 54 34. Vi er der for at 
hjælpe dig. Så kan vi sammen hjælpe børnene.

           
          Bjørn Tegner Bay
Politimester, Grønlands Politi





Hvad skal du gøre, hvis 
du har mistanke om, 
at der er begået et 
seksuelt overgreb?

Hvis du som lærer eller pædagog har en mistanke om, at der er begået et seksuelt overgreb mod 
et barn, er det vigtigt, at du handler på din mistanke, så barnet kan få hjælp, og de seksuelle 
overgreb kan stoppes. 

Ofte er det en enkelt sætning eller bemærkning, som skaber bekymring – og hvad gør du så?

Tal med barnet
Start med at tale med barnet, så du får lidt flere ord på, hvad der er sket, 
som kan be- eller afkræfte din mistanke. Det er vigtigt, at du ikke tænker, at 
du skal afhøre barnet. Det er en opgave for politiet. Men spørg åbent ind til, 
hvad der er sket.

Det gør du bedst ved at bruge åbne spørgsmål som fx Hvad var det, der 
skete? Hvem gjorde det? Hvordan gjorde han/hun det? Når du stiller åbne 
spørgsmål, højner du barnets troværdighed og gør risikoen for at lægge ord 
i munden på barnet mindre.

Skriv samtalen ned – både spørgsmål og svar – gerne så det alene er 
barnets egne ord og udtalelser. 



Hvad kan du hjælpe med?
Som den, der er tæt på barnet, har du ofte gjort dig nogle vigtige iagttagelser, som kan være essen-
tielle for politiets efterforskning. Jo mere viden vi får ved anmeldelsen, jo hurtigere kan vi behandle 
sagen, og jo bedre forudsætninger har vi for vores efterfølgende efterforskning.

Så får du en mistanke om et overgreb, kan du hjælpe os ved at skrive følgende information ned:

1 Hvem er involveret? Få navn, adresse og kontaktoplysninger.

2 Hvornår, hvor og hvordan er hændelsen sket? Benyt så vidt muligt barnets egne ord.

3 Hvordan har du fået informationen? Har barnet fx selv fortalt dig det?

Underret de sociale myndigheder  
Ved mistanke om seksuelle overgreb mod børn har du som fagperson pligt til 
at underrette de sociale myndigheder. 

Når I har underrettet de sociale myndigheder, vil de straks anmelde det til 
politiet. 

Arbejder du i Nuuk, gælder der andre retningslinjer. Her skal du selv anmelde 
til politiet, samtidig med at du underretter kommunen.

Kontakt Grønlands Politis rådgivningstelefon på 25 54 34
for at få råd og vejledning
I har muligvis jeres egne retningslinjer for, hvordan I håndterer en mistanke 
om overgreb i jeres institution eller på jeres skole. Ofte vil du vende sagen 
med din leder og følge planen for, hvordan I bringer jeres mistanke videre til 
de sociale myndigheder og politiet.

I kan kontakte Grønlands Politis rådgivningstelefon på 25 54 34 for at få råd 
og vejledning. Det er helt uforpligtende, og du anmelder ikke ved at ringe til 
rådgivningstelefonen, men du får mulighed for at tale med en ekspert om, 
hvordan I bedst håndterer sagen. 



Hvad gør politiet, når en 
anmeldelse om seksuelle 
overgreb er modtaget?

Vi modtager anmeldelsen

Vi modtager og registrerer en anmeldelse.

Vi undersøger sagen nærmere

Vi starter den indledende efterforskning, hvor vi 
taler med anmelderen og muligvis vidner.

Vi efterforsker sagen

I efterforskningen leder vi efter beviser ved fx 
at tale med personer, der kan vide eller have set 
noget. Vi kigger også efter spor på mobiltelefoner 
og gerningsstedet.

Du kan som fagperson (lærer/pædagog) blive involveret i dette stadie af sagsforløbet



Vi laver en videoafhøring, hvis barnet er 
under 15 år 

Er barnet under 15 år, laver vi en såkaldt videoafhøring. 
Samtalen optages på kamera for senere at kunne 
bruges i retssagen, så barnet ikke skal møde i retten. 
En videoafhøring foretages af en politibetjent, der er 
uddannet i at afhøre børn i denne type sager.

Vi afhører den sigtede

Som en del af efterforskningen afhører vi også den 
sigtede i sagen.

Anklagemyndigheden tiltaler den sigtede

Når efterforskningen har frembragt de nødvendige beviser, 
tiltales den sigtede. Anklagemyndigheden vurderer, om der 
er tilstrækkelige beviser til at gå i retten.
 
Fagpersoner som lærere og pædagoger kan blive indkaldt 
til at vidne, hvis de har en særlig viden, som er afgørende 
for bevisførelsen.

Nogle gange går sagen ikke for retten

Det sker nogle gange, at vi ikke finder beviser nok 
til at kunne gå i retten. I disse tilfælde henlægges 
sagen og tages først op igen, hvis der dukker flere 
beviser op. 



Hvor kan jeg læse mere?
På www.politi.gl kan du læse mere om, hvad du skal være 

opmærksom på, hvis du har mistanke om, at et barn har været 
udsat for et seksuelt overgreb. 

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre med din mistanke, er du altid 
velkommen til at ringe til politiets rådgivningstelefon på

25 54 34
Rådgivningstelefonen er åben i hverdagene mellem kl. 9 og 15.

Vi hjælper dig!

Anmeld 
seksuelle overgreb. 




