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20. august 2021      

EM 2021/148 

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at kontakte Rigsmyndighederne med 

henblik på at indføre en paragraf i Kriminalloven for Grønland, der ulovliggør digital grooming. Kontakten 

skal være taget inden FM 2022. 

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne) 

 

Begrundelse 

I en tid, hvor vi har udstyret vores børn med både mobiltelefoner, bærbare computere og iPads i både hjem 

og skoler, skal vi være meget opmærksomme på, at det giver risiko for at de bliver udsat for grooming. Det 

vil sige, at mindreårige lokkes ind i en slags prostitution.  

 

Vi ser i den vestlige verden, også i Danmark, at helt unge piger og drenge bliver udsat for grooming over 

internettet1. Det har fået lande som Sverige og Norge til at indføre en decideret ”grooming”-paragraf, hvor 

de har ulovliggjort digital grooming i straffeloven. Demokraatit mener, at vi her i Grønland også skal være 

på forkant.  

 

Vi har alt mulig grund til at forebygge, at vores børn og unge forulempes. En opgørelse fra 

kriminalforsorgen fra 2020 viser, at cirka 36 procent af de dømte i de grønlandske anstalter er dømt for 

seksuelle overgreb2.  Ud af de 36 procent har cirka 12 procent begået overgreb på børn under 15 år. Cirka 

43 procent af de anbragte i kriminalforsorgens institutioner i Danmark på ubestemt tid, er personer som 

har begået seksuelt overgreb på unge under 18 år. Der er udført 213 videoafhøringer af børn og unge under 

18 på blot 9 måneder i 2020 i sager vedrørende vold og seksuelle ovegreb, og vi ved at der findes et 

mørketal bag denne oplysning i form af overgreb, der ikke bliver anmeldt. Det er ganske enkelt skrækkeligt. 

For hver afhøring og bag hver en krænker, findes traumatiserede ofre, hvis familie og omgangskreds også 

bliver ramt. Det vidner derfor om, hvor meget vi skal bekæmpe og forebygge, at det overhovedet sker. 

 

Vi ved også, at mange af vores børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet, og at flere børn er under 

kategorien ”særligt udsatte”. Vi ved, at særligt udsatte børn, og børn med handikaps, er mere tilbøjelige til 

at blive udsat for overgreb, herunder også seksuelle overgreb3. Der er intet, der tyder på, at denne tendens 

er anderledes online. 

 

Vi må og skal gøre, hvad vi kan for at beskytte vores børn mod overgreb – også når de er online og dermed i 

mange tilfælde uden for forældres kontrol. Den øgede brug af digitale og sociale medier betyder, at 

risikoen for at blive udsat for overgreb ad denne vej er konstant stigende. Vores børn og unge er hele tiden 

                                                           
1 https://www.dr.dk/nyheder/politik/partier-vil-stoppe-sugardaddies-med-grooming-paragraf-staar-det-til-os-bliver-
det  
2 § 37 svar 158-2020 
3 https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-med-usynlige-handicap-udsaettes-oftere-for-seksuelle-overgreb-og-maa-
beskyttes-bedre-15396/  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/partier-vil-stoppe-sugardaddies-med-grooming-paragraf-staar-det-til-os-bliver-det
https://www.dr.dk/nyheder/politik/partier-vil-stoppe-sugardaddies-med-grooming-paragraf-staar-det-til-os-bliver-det
https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-med-usynlige-handicap-udsaettes-oftere-for-seksuelle-overgreb-og-maa-beskyttes-bedre-15396/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-med-usynlige-handicap-udsaettes-oftere-for-seksuelle-overgreb-og-maa-beskyttes-bedre-15396/
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i potentiel risiko for at komme i kontakt med en voksen med farlige hensigter.  

 

Demokraatit mener, at det i høj grad er et forældreansvar at lære sine børn om tryg adfærd i brugen af de 

sociale medier, og vi mener ligeledes, at skolerne har en vigtig rolle og opgave i denne forbindelse. Men 

uanset hvor forsigtig man er, så risikerer man altså at blive udsat for digital grooming. Derfor er det vigtigt, 

at vi som beslutningstagere gør alt, hvad vi kan for at ulovliggøre dette. 

 

Demokraatit betragter det derfor som en vigtigt samfundsopgave, at vi kriminaliserer digital grooming ved 

at indføre en paragraf, der ulovliggør dette i Kriminalloven for Grønland. 

 

Med disse ord ser jeg frem til at høre Naalakkersuisuts svarnotat samt indlæggene fra de øvrige partier. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Naalakkersuisut oplyser i svar til § 37 spørgsmål nummer 054-2021, at der ikke vil være økonomiske og 

administrative konsekvenser ved at indføre en paragraf i Kriminalloven, der ulovliggør grooming, da dette 

er et anliggende for Rigsmyndighederne4. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv 

Ingen 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 

Ingen 

 

                                                           
4 https://ina.gl/documents/para3637/2021/svar/054_2021_Grooming_Alliaq_ANWA_rett_svar.pdf 


