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Noget særligt

Karen Mukupa
giver sit 
mindreværd
modstand, 
og på et nyt 
album står hun
for første gang
frem som den,
hun er.
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Klimaaktivister prøver 
at slå rod i København
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Få nu det sidste danske
barn i Syrien bragt hjem. 

D et politiske kompromis
har en kold og varm side,
et kynisk og et humant

ansigt. På den ene side er det glæ-
deligt og rimeligt, at en dansk-
marokkansk kvinde med sine to
børn nu langt om længe kan eva-
kueres fra den syriske fangelejr,
de alt for længe har siddet i. Det
er varmt og humant. Men på den
anden side udstiller hjemtagel-
sen af den ene mor vilkårlighe-
den og urimeligheden i at lade
en anden mor blive siddende til-
bage med sin seksårige søn. Det
er koldt og kynisk. 

For hvorfor den ene mor og ik-
ke den anden? Med slet skjult
henvisning vil den velkendte
enighed mellem særligt Mette
Frederiksen og Lars Løkke Ras-
mussen lyder svaret fra udlæn-
dingeminister Kaare Dybvad (S):
»Det er klart, det her er et kom-
promis. Og man må selv vurdere
ude bag skærmene, hvem der har
vundet den armlægning«. 

Vundet armlægningen? Er det
virkelig en måde, regeringen ta-
ler om menneskeskæbner på?
Som objekter og instrumenter i
politikernes hænder og som en
vare i en værdipolitisk studehan-
del. 

HVORFOR lytter Kaare Dybvad ik-
ke til de børnepsykologer og læ-
ger, der længe har advaret om, at
børnene i Syrien lider alvorlig og
uoprettelig fysisk og mental ska-
de? Hvorfor lytter han ikke til
den efterretningstjeneste, som
har afvist argumentet om, at bør-
nene udgør en større sikkerheds-
trussel, hvis de kommer til Dan-
mark, end hvis de forbliver og ra-
dikaliseres i lejrene?

At deres mødre i Danmark skal
retsforfølges og straffes for deres
fatale svigt ved at rejse til Isla-
misk Stat, er alle enige om. Det
har vi vores retssystem til at kla-
re. Men vi må aldrig komme der-
til, at børn straffes for deres for-
ældres ugerninger. 

Sagen om børnene i Syrien ud-
stiller en sidste rest af den ud-
lændingepolitiske symbolpoli-
tik, der nu altså drives helt ned
på individplan. Det er både men-
neskeligt og moralsk uværdigt
og uantageligt. Se nu at få det sid-
ste barn og dets mor til Dan-
mark, så dette kedelige kapitel
defi�nitivt kan lukkes. cj

Hjælp nu
det barn
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Sveder du om natten?
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Mange modeller 
og farver fra 199,-

Aulkærvænget 25, Odense S
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eller ring 66 10 20 20

199,-
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14 dage på Caribiens smukkeste 
koralø med masser af kultur og 
stemning, hvide strande og lokale 
retter. Barbados har det hele.
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5 - 9/7 2023 Sommertur med mulighed for fire Verdioperaer 
14 - 19/9 2023 Cav/Baj, Butterfly, Don C., Macbeth m. Netrebkom. Netrebko
20 - 23/10 2023 Elektra, Idomeneo/Carmen, Aida/Turandot
20 - 27/5 2024 Nibelungens Ring på Deutsche Oper Berlin

Hurtig tilmelding tilrådes: 
tlf. 57645354 - musikogrejser@paradis.dk - www.musikogrejser.dk

OPERAREJSER TIL BERLIN
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D e seneste år har historierne
lydt gentagne gange. Piger og
kvinder bliver afpresset med

intime billeder på internettet – så-
kaldt sextortion – med voldsomme per-
sonlige konsekvenser til følge. Nu ty-
der nye tal imidlertid på en udvikling,
hvor mænd i langt højere grad er ofre
for den digitale sexkrænkelse. 

For der er sket en reel eksplosion i
antallet af mænd, der anmelder sextor-
tion. I 2019 modtog politiet 98 anmel-
delser om afpresning med intimt ma-
teriale. I 2022 var det tal vokset til 589,
viser nye tal, som Rigspolitiet har truk-
ket for Politiken. Værst står det til for

mændene mellem 15 og 24 år. Opgørel-
sen er dog behæftet med en vis usik-
kerhed, fordi tallene stammer fra poli-
tiets sagsstyringssystem og ikke et
egentligt statistiksystem. 

Mens kvinderne i 2019 anmeldte sex-
tortion i større omfang end mændene
– 275 anmeldelser – er udviklingen her

gået i stå. I 2022 var der således 264 an-
meldelser fra kvinder. 

Hos Nationalt Center for Særlig Kri-
minalitet (NSK) har politikommissær
Flemming Kjærside bemærket en væ-
sentlig forskel på mænd og kvinder,
når det kommer til afpresningen. 

»Når det er mænd, er det penge, de
afpresses for. Når det er kvinder, af-
presses de til at sende fl�ere nøgenbille-
der og mere intimt materiale«, siger
han og understreger, at der formodes
at være et betragteligt mørketal. 

Tallene fra politiet er »meget bekym-
rende«, mener Carina Ringive, der er
ekspert i forebyggelse af digital mis-
trivsel hos Red Barnet. Hos organisa-
tionen har man også oplevet en stærk
stigning i antallet af drenge mellem 12
og 17 år, der henvender sig efter at væ-
re blevet udsat for sextortion. Selv har
Carina Ringive haft desperate og gråd-
kvalte drenge i røret i forbindelse med
Red Barnets SletDet Rådgivningen. 

»Vi kan se, at mange af dem, der bli-
ver udsat for afpresningen, er mindre-
årige. Det bekymrer os rigtig meget,
fordi vi ved, hvor store konsekvenser
det har. I værste tilfælde kan det føre
til selvmordstanker og selvmord«, si-
ger hun.

Unge kommunikerer med billeder 
Unges kommunikation består i høj
grad af billeder. For nogle er det også
en måde at udtrykke deres seksualitet
på, forklarer Carina Ringive og henvi-
ser til Ungeprofi�lundersøgelsen fra
2023. Her svarer 14 procent af de unge i
9. klasse, at de har delt et seksuelt bil-
lede af sig selv inden for det seneste år. 

»Men der er kæmpestor forskel på at
dele et intimt billede, når man er over
15 år, i en tryg og fortrolig relation,
hvor der er samtykke fra begge parter
– og så at andre mod ens vilje viderede-
ler ens billede og udsætter en for af-
presning«, siger hun.

Hos SletDet Rådgivningen har man
siden begyndelsen af december sidste
år behandlet 63 sager om afpresning.
33 af sagerne drejer sig om økonomisk
afpresning med seksuelt indhold. Af
dem var 32 af ofrene drenge. 

Organiserede 
kriminelle 
afpresser drenge
og mænd med
intime billeder
Markant flere mænd 
anmelder afpresning 
med nøgenbilleder. De 
kriminelle sidder ofte 
i udlandet, og politiet har
svært ved at nå dem. 
Minister kalder det »dybt
bekymrende«.

TOBIAS BUNDOLO
KJÆRULFF NØRGAARD

sextortion

Vores mål er jo, at det
ikke er konsekvensfrit
Peter Hummelgaard (S),
justitsminister

Den etbenede soldat 
er faldet ved Bakhmut
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Skramlende og skønne
gamle vogne i New Orleans
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