PRESSEMEDDELELSE – 8. april 2015

Katten er ude af sækken: Seksuelt misbrugte børn bliver voksne en dag
I takt med at børnene fra Tøndersagen, Rebilsagen, Brønderslevsagen og andre overgrebssager
bliver voksne, står det klart, at de ikke kan få den rette hjælp til at håndtere voksenlivet med
senfølger efter barndommens overgreb. Landsforeningen Spor har i form af et omfattende notat
sendt et wake-up call til politikere, KL og regionerne.
Når børn udsættes for seksuelle overgreb, sker der store skader på krop og psyke, som sætter spor
langt op i voksenlivet. Ifølge Landsforeningen Spor, som er en forening af voksne med senfølger af
seksuelle overgreb, mangler der politisk fokus på et problem af uerkendt omfang som ikke bare
går væk af sig selv.
»Når Nadja fra Tøndersagen og Mai fra Rebilsagen står frem nu, bringer det en generel
problematik op til overfladen. Man kan sige, at katten er ude af sækken – og det bliver svært at
proppe den ned igen«, siger Helle Borrowman, der er en af de to formænd i foreningen.
Efterlyser national strategi og handlingsplan
Landsforeningen Spor har sendt et omfattende notat om de personlige og økonomiske
konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb til politikere på Christiansborg, Danske
Regioner og KL. Foreningen mener ikke, at efterværnet har haft tilstrækkelig politisk fokus. De
politiske tiltag har udelukkende rettet sig mod forebyggelse og tidlig indgriben.
»I de seneste år er der sket rigtig mange gode tiltag for at forebygge og opspore seksuelle
overgreb mod børn. Men fra politisk hold mangler der handling i forhold til at hjælpe ofrene, når
de er blevet voksne. Det håber vi, at vores henvendelse til politikerne vil lave om på«, siger Helle
Borrowman og fortsætter:
»Det er forståeligt nok, at man gerne vil gøre noget for børnene – hvem vil ikke det. Men man
overser, at kun de færreste børn, som udsættes for seksuelle overgreb, bliver opsporet og får
hjælp. Langt størstedelen bliver måske misbrugt i år efter år uden, at nogen griber ind. Når de så
også svigtes som voksne, har det fatale konsekvenser og ødelægger liv. Det er simpelthen ikke et
velfærdssamfund værdigt.«
Landsforeningen Spor ønsker, at Danmark i lighed med Grønland får en national strategi og
handlingsplan, som på et tværministerielt grundlag sikrer synlig, tilgængelig og effektiv hjælp til
senfølgeramte og deres familier.
Spors notat til politikere o.a. kan læses og downloades her
Illustrationen fra notatets forside findes her
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OMFANG
Det er svært at sætte et præcist tal på omfanget af seksuelle overgreb mod børn, og dermed også
antallet af senfølgeramte i Danmark. I Spors beregning lægger vi os ’midt i feltet’ af bud, så
nedenstående estimat af problemets omfang taget udgangspunkt i en antagelse om, at 10% af alle
nulevende voksne i Danmark har været udsat for seksuelle overgreb som barn eller ung.
Der er 4.450.000 voksne danskere, hvoraf op mod 445.000 personer kan have været udsat for
seksuelle overgreb som barn eller ung.
Ikke alle børn der udsættes for seksuelle overgreb udvikler senfølger. Socialstyrelsen estimerer (fx
i Svar til Socialudvalget SOU, Alm. del 2014-2015 spørgsmål 121) at mellem 60 og 80% af børn og
unge som udsættes for seksuelle overgreb udvikler senfølger som voksen, hvilket svarer til at
267.000 - 356.000 mænd og kvinder lever med senfølger i Danmark i dag.
Hvis man bruger den mest konservative undersøgelse af antallet af børn som udsættes for
seksuelle overgreb, 2%, vil antallet af senfølgeramte være mellem 53.400 og 71.200 mænd og
kvinder.¨
Bruger man til gengæld EU's tal, vil estimatet for antallet af voksne med senfølger være mellem
534.000 og 712.000 danskere.
AKTUELLE UNDERSØGELSER OG ESTIMATER
Den aktuelle viden om overgreb mod børn og unge i Danmark baserer sig bl.a. på undersøgelses
'Unges Trivsel År 2008 - en undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og
tidlig ungdom'. 5% af drengene og 22% af pigerne havde oplevet seksuelt overgreb fra
jævnaldrende eller voksne.
En nyere undersøgelse fra SFI samt Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet
(Børnemishandling i hjemmet, SFI 2010) viser, at 2 % af en årgang udsættes for seksuelle overgreb,
inden de er fyldt 15 år, svarende til 1.200 børn fra hver årgang. Undersøgelsen er baseret på
interview af 3.000 25-årige om deres oplevelser med mishandling i barndommen.
I en norsk undersøgelse fra 2012 (Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt
befolkningsutvalg i Norge), baseret på et repræsentativt udsnit af den norske befolkning fremgår
det, at 24,3 % af kvinderne og 12,0 % af mændene rapporterede at have oplevet seksuelle
overgreb før det fyldte 16. år.
I EU estimeres, på baggrund af internationale undersøgelser, at 20 % af børn og unge i EU-landene
udsættes for seksuelle overgreb. EU står bl.a. bag kampagnen ”ONE in FIVE”.

