Kære Forældre
De landsdækkende nyhedsmedier bringer lige nu nyheder om, at flere skolebørn har set og måske delt en
video med en af de 2 unge kvinder, der blev myrdet i Marokko. Det kan være skrappe sager, at se den
video. Så der kan være brug for, at I taler med jeres barn om den.
På næste side kan I se, hvordan I kan gribe det an, alt efter hvor stort barnet er, og om det har set videoen.
Ved små børn:
Hvis jeres barn har set videoen, er det nødvendigt, at I får snakket med barnet om indholdet, da det kan
virke meget skræmmende.
Ved store børn:
Det kan være en idé at snakke om videoen inden jeres
barn måske ser den. Både for at beskytte mod
indholdet, men også for at forhindre deling af videoen.
Det med at forhindre deling har flere aspekter, det ene
er, at andre kan blive skræmt af indholdet.
Derudover er Statsadvokaten ved at undersøge, om det
rent faktisk er strafbart at dele videoen, jf. §264 d, som
omhandler deling af billeder og videoer, som vedrører
private forhold.
Så for at undgå et evt. retsligt efterspil, vil en snak være
en god idé.

§ 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6
måneder straffes den, der uberettiget
videregiver meddelelser eller billeder
vedrørende en andens private forhold eller i
øvrigt billeder af den pågældende under
omstændigheder, der åbenbart kan
forlanges unddraget offentligheden.
Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor
meddelelsen eller billedet vedrører en afdød
person.
Kilde: retsinfo.dk

Sagen kort
 Den 24-årige danske kvinde Louisa Vesterager Jespersen og hendes 28-årige norske veninde Maren
Ueland blev fundet døde i et øde bjergområde ved Toubkal-bjerget tæt på bjerglandsbyen Imlil
cirka en times kørsel syd fra Marrakesh.
 De var på julerejse i Marokko og havde de seneste dage været på vandretur i Atlasbjergene, hvor
de camperede.
 Marokkanske myndigheder efterforsker dobbeltdrabet som en terrorhandling, fordi mindst en af i
alt 13 anholdte mænd har en forbindelse til en ekstremistisk gruppe. PET er enig i vurderingen.
 To videoer efterforskes i sagen: En video, der angiveligt viser drabet på en af de to kvinder og en
video, hvor de tre anholdte sammen med en fjerde person erklærer troskab til Islamisk Stat. PET
vurderer, at videoerne sandsynligvis er ægte.
Kilde: dr.dk

Ved yderligere spørgsmål kan I kontakte SSP-koordinator René Rørvig tlf. 2154 6226.
Med venlig hilsen
SSP-teamet

1. Tag det i opløbet
Det er en god idé at snakke med dit barn om videoen, allerede inden barnet støder ind i den på internettet
eller får den tilsendt, mener Sanne Lind.
- Man kan godt snakke med større børn, der er meget på sociale medier, om, at der florerer en video, som
har noget ubehageligt indhold. Fortæl barnet, at hvis det får noget tilsendt, så skal det fortælle det til en
voksen og lade være med at trykke på linket, siger hun.
Det er også vigtigt at forsikre barnet om, at du ikke bliver vred, hvis det er kommet til at se videoen.
2. Svar, hvis barnet spørger
Man kan måske have lyst til at skærme sit barn fuldstændig fra sager som drabene på danske Louise
Vesterager Jespersen og hendes 28-årige norske veninde, Maren Ueland. Men hvis dit barn har spørgsmål
til sagen eller den cirkulerende video, skal du svare, siger Sanne Lind.
- Svar enkelt og simpelt på spørgsmålene uden at dele for mange detaljer. Hvis barnet ikke får svar på sine
spørgsmål, efterlader vi dem med nogle fantasier, som kan være endnu værre end virkeligheden, siger hun.
3. Har dit barn set videoen? Snak om det
De børn, som Børnetelefonen har talt med og som har set den mulige drabsvideo, har oplevet den som
meget ubehagelig, fortæller Signe Lind.
Hvis dit barn har set videoen, skal I sætte jer ned og tale om det, anbefaler den børnefaglige konsulent.
- Fortæl barnet, at det er okay at være forskrækket eller ked af det, og hvis barnet har brug for at snakke om
det igen på et senere tidspunkt, så er du klar til at lytte og trøste, siger hun.
4. Drop den løftede pegefinger
Det er naturligt, at man som forælder bliver frustreret, hvis ens barn ser så voldsom en video som den, der
efterforskes i sagen om de to dræbte kvinder, siger Sanne Lind. Men det går ikke at vise barnet det.
- Det er jo en gave, hvis barnet kommer og fortæller én noget, for så kan man hjælpe barnet. Barnet skal
forstå alvoren, men samtidig vide, at de kan tale med dig om det.
5. Sørg for, at dit barn ikke selv deler videoen
Ifølge Sanne Lind er det en trend blandt børn at dele såkaldte 'challenges' - altså udfordringer. Hun mener
derfor, at der er grund til at frygte, at børn kan finde på at udfordre hinanden til at se drabsvideoen fra
Marokko.
- Sig til barnet, at "nu hvor du er kommet til at se den og kan mærke, hvor ubehageligt det er, så er det
vigtigt, at du ikke kommer til at sende den videre til andre", siger hun.
6. Hold øje med følgevirkninger
Både norske Kripos og danske PET har bekræftet, at videoen af drabet formentlig er ægte - og altså meget
voldsom.
Derfor opfordrer Sanne Lind til, at man som forælder er opmærksom på sit barns opførsel og humør i lang
tid efter, at det har set videoen.
- Vær opmærksom på, om barnet pludselig begynder at blive bange for at være alene, få mareridt eller ikke
at kunne sove.
Hvis reaktionen bliver ved i en længere periode, kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp til at
få oplevelsen bearbejdet.
- Så har det sat så dybe spor i barnet, at der kan være brug for mere hjælp, siger hun.
Kilde: dr.dk og Sanne Lind

