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Pædofil. Det er en person, der især føler sig tiltrukket af personer, som aldersmæssigt 

befinder sig i perioden før, under eller efter puberteten. Den pædofile finder sin seksuelle tilfreds- 

stillelse i forhold til børn og unge i denne aldersgruppe. Der er store variationer med hensyn hvilken 

aldersgruppe, som er den foretrukne. Det er karakteristisk, at den seksuelle tiltrækning for den 

pædofile svækkes efterhånden, som den unge bliver fuldt udviklet i legemlig henseende.  

 

Servicelovens § 36. 
Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres 

side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets 

sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.  

 

Denne underretningspligt gælder for alle borgere døgnet rundt. Altså også hvis vi i 

idrætsforeningerne støder på børn, som kan være omfattet af bestemmelsen.  

 

Straffelovens § 222. Forhold til børn og unge.  

Den, som har samleje med et barn under 15 år straffes med fængsel indtil 6 år.  

Stk. 2: Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden  skaffet sig samleje ved tvang eller 

fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 10 år.  

 

Straffelovens § 223. Træner/leder/lærer  
Den, der har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn, 

plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel.   

Stk. 2:  Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring berorende 

overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.  

 

Kommentar.  

Når man er træner eller instruktør for et hold, har vedkomne fået ”betroet” de pågældende til 

undervisning. Det er altså ulovligt for en træner eller instruktør at have samleje med en person 

under 18 år, som man er træner/instruktør for. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige. 

Det har ingen betydning for lovligheden, at partneren selv er villig eller måske selv opfordrer til 

seksuelt samvær.  

 

Blufærdighedskrænkelse Strfl. § 232.  

Den som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse straffes med 

fængsel/bøde.  

    

 

Pædofiliattest.  Kr. § 36. 

Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som 

led i ansættelsen/beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, videregive 

oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er – eller har været optaget i 

afgørelsesdelen omfattende § 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.  

 

Stk. 2: Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan kun ske med samtykke fra den oplysningerne 

angår.  
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Stk. 3: I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 – skal det 

tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse af oplysninger kan straffes.  

 

Kommentar  
Det betyder først og fremmest at pædofiliattester kun kan fås ved henvendelse til Rigspolitichefen. I 

denne sammenhæng er frivilligt arbejde ligestillet med ansættelse eller beskæftigelse, det har altså 

ingen betydning om det er en ulønnet eller en lønnet instruktør, der søges oplysning om.  

 

Der kan kun udleveres oplysninger fra registreret efter skriftlig samtykke fra den som oplysningerne 

vedrører. Pågældende bestemmer selv hvem oplysningerne må gives til – i de fleste tilfælde 

foreningsformanden. Oplysningerne kan videregives til flere forudsat alle er nævnt på underskrevne 

samtykkeerklæring.  

 

Oplysningerne fra registreret må ikke videregives til andre. 

 

Folketinget vedtog i 2005, at der for nye trænere, ledere, instruktørere og holdledere, som har 

med børn under 15 år at gøre skal der indhentes attest – børneattest.  

 

Opmærksom på: 

-om en træner/leder har tendens til at isolere sig med et eller flere børn.  

-om en træner/leder har børn overnattende.  

-om en træner/leder har børn der kommer i hjemmet.  

-om en træner/leder er særlig følelsesmæssigt eller kropsligt engageret i et eller få andre børn.  

-om en træner/leder ofte henter og bringer et eller få børn til og fra træningen.  

-om en træner/leder har en forklaring på hvorfor lige netop han/hun ikke behøver følge de fælles 

  spilleregler.  

 

Alt dette kan man være opmærksom på – og observere uden at tænke på pædofili. Modsat kan man 

have en følelse af, at ”her er noget galt”.  

 

Handleplan – hvis der er mistanke om overgreb.  

1. Overvej situationen grundigt – evt. skrive ned, hvad der er hørt og set.  

2. Kontakt foreningens formand – eller andet bestyrelsesmedlem.  

3.   Formanden/den ansvarlige kan vælge at søge vejledning hos politiet, i kommunens soc.        

forvaltning eller hos amtskommunen. Dette uden at der behøves at blive nævnt navne. Og 

hvad vil der ske, hvis sagen anmeldes formelt. Kommune og amtet har pligt til at yde 

rådgivning.  

4.   Formanden/den ansvarlige kan vælge at orientere den mistænkte og bestyrelse. Ved  

      samtale vær da 2 personer. Afslut med konklusion og aftale om det videre forløb.  

5    Tage stilling til, hvad der videre skal ske. Er det misforståelser/rygter eller er der grundlag                          

for politianmeldelse. Uanset konklusion bør såvel mistænkte, og forurettede orienteres om 

beslutningen.     
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6.   Orientering af bestyrelse og andre bør af hensyn til forurettede ske med lempe og omtanke. 

Såfremt pressen får ”nys” om sagen, da vælges en person, som udtaler sig – evt. person fra 

større idrætslig forbund.  

 

Klubbens regelsæt for omgang med børn. 

-aldrig være alene med et barn bag lukkede døre, skal man tale alvorligt, så gøres det et sted,  

  hvor andre kan se – men eventuelt ikke høre, hvad der bliver sagt. 

-bad aldrig alene med et barn.  

-aldrig ”røre” ved et barn så det kan misforstås. Klap på skulderen er stadig OK.  

-forlad altid omklædningsrummet når børnene skal klæde om eller bade. Man kan altid komme 

  ind og holde taktikmøde/evaluering, når der er klædt om, eller inden der skal bades.  

-på ture med overnatning bør man så vidt det er muligt – sove for sig selv. Altid være 2 ledere. 

-nye ledere skal ikke have eneansvar for en gruppe børn.  

-opfør dig iøvrigt altid fornuftigt og voksent overfor børnene. Behandle og tal til dem med  

  respekt og på en måde, der ikke er til at misforstå.  

 

 

I. K. Frem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


