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SAMTYKKE OG GRÆNSER 
I EN KRÆNKELSESKULTUR

Dette efterår, sætter vi i KvindePolitisk Forum fokus på grænser og samtykke i en om-
væltningstid, hvor seksuelle rettigheder diskuteres flittigt, og hvor nye medier, på godt 
og ondt, har fået en afgørende rolle for aktivisme og seksualoplysning. 
 Vi lever i en tid, hvor mange kæmper med at forstå grænserne mellem 
seksuel frihed og krænkelseskultur. Efter mange års aktivisme, der bl.a. kulminerede 
i #MeToo, har debatten om seksuelle krænkelser raset i Danmark. Vi har diskuteret 
alt fra chikane på arbejdsmarkedet, til digitale sexkrænkelser, voldtægtslovgivning og 
dyrkelse af volds- eller voldtægtsdømte kunstnere. 
Vi har for første gang i mange år set ’store’ personer blive draget til ansvar for adfærd, 
man ellers længe har ignoreret eller bagatelliseret, og vi har oplevet, at ellers over-
hørte historier og perspektiver har fået en plads i den offentlige debat. 
Til gengæld er vi også gået ind i en tid, hvor ’fake news’, myter og løgne om fem-
inisme og krænkelseskultur cirkuleres og tages for gode varer både hos etablerede 
medier og i nogle sociale fællesskaber.
Nogle af disse emner, vil vi forsøge at gribe fat i, i den kommende foredragsrække. 
Her spørger vi til, hvad der skal ske, efter stormen har lagt sig? Har mediernes fokus 
på seksuelle krænkelser faktisk ændret noget i den brede offentlighed? Hvordan 
forbedrer vi fremover vilkår og rettigheder for overgrebsofre? 
Hvad kan vi som borgere gøre for, at opretholde det politiske pres, så der fortsat han-
dles for at sikre seksuelle rettigheder? 
Og hvordan kommer vi krænkelseskulturen til livs?

◆
11. september 2019 kl. 19-21. Møderum 2, DOKK1
Digitale sexkrænkelser;  om deling af intime billeder på nettet
Indleder Signe Uldbjerg Mortensen, Phd. Projekt om digitale sexkrænkelser, Institut 
for kommunikation og kultur, Aarhus Universitet.

I 2017 kom regeringen med en handlingsplan, en af verdens første, for hvordan del-
ing af intime billeder uden samtykke skal straffes og forebygges i Danmark. Året efter 
hørte vi om den såkaldte umbrella-sag, hvor 1004 unge blev sigtet for distribution af 
børneporno efter at have delt en krænkende video med to 15-årige. 
Selvom digitale sexkrænkelser siden da har været et jævnligt debatteret emne, er det 
stadig de færreste, der ved, hvad det er og ikke mindst, hvordan det finder sted. Selv 
i flere af de offentlige og uddannelsesmæssige tiltag, der sætter fokus på emnet, af-
spejles en snæver forståelse af digitale krænkelser og ikke mindst deres mangesidige 
følger og konsekvenser. 
Til dette arrangement tager vi derfor fat ved roden og stiller spørgsmålene: Hvad 
er digitale sexkrænkelser og hvordan kan vi bidrage til at forebygge dem og støtte 
ofrene fremover?
Foredrag med efterfølgende debat.

21. oktober 2019 kl. 19-21. Møderum 2, DOKK1
Danske mediers dækning af #metoo på de sociale medier: 
Seksuelle overgreb og den demokratiske samtale
Indleder Camilla Møhring Reestorff, Lektor i kultur og medier, Institut for Kommunika-
tion og kultur, Aarhus Universitet. 

Siden #metoo - hvor kvinder, mænd og minoriteter beretter om seksuelle overgreb 
- begyndte at sprede sig viralt i 2017 har fænomenet fået stor opmærksomhed både 
på de sociale medier og i den etablerede presse. Som følge heraf har mange virksom-
heder og organisationer anerkendt problemets omfang og er begyndt at arbejde med 
at forebygge overgreb. 
Men følger man den etablerede danske presses dækning på de sociale medier bliver 
det tydeligt, at nødvendigheden af #metoo og bevægelsens opgør med seksuelle 
overgreb langt fra er alment accepteret. Eksempelvis har 7 ud af 9 danske medier 
mere end dobbelt så mange negativt end positivt framede opslag om #metoo, og på 
trods af at der generelt ikke nævnes navne på danske anklagede i #metoo-debatten 
går ord som heksejagt, folkedomstol og blodrus igen både i artiklerne, oplagene på 
Facebook og blandt mediernes følgere, hvor vreden mod #metoo er stor.
Dette tydeliggør en treleddet problematik. For når medierne er økonomisk afhængige 
af kliks er det en særlig type journalistik, der deles på de sociale medier, og medierne 
er afhængige af deres følgeres emotionalitet. Dette fokus på følgernes meninger og 
emotionalitet bidrager til en ophobning af vrede kommentarer, der kan gøre det svært 
for ofre for overgreb at deltage i debatten, eksempelvis fordi de ikke lever op til fores-
tillingen om det ’rigtige offer’ eller fordi de ’slut-shames’.  
Dette leder frem til spørgsmålet om, hvordan vi kan gentænke forholdet mellem em-
pati, journalistisk formidling og deltagelse på de sociale medier og dermed udvikle 
en debatkultur på de sociale medier, der anerkender medierne behov for klik og 
spredning af deres artikler, men samtidigt arbejder på at skabe rum hvor alle – også 
ofre for seksuelle overgreb – føler sig trygge nok til at deltage i den demokratiske 
debat. 

Foredrag med efterfølgende debat.

◆
11. November 2019 Kl. 19-21. Møderum 2, DOKK1
Samtykkebruddet som magtudøvelse.
Indeleder debattør og feminist Emma Holten

"Siden #MeToo har snakken gået alle steder om det, man kalder "seksuelle kræn-
kelser". Krænkernes intentioner (mente de noget ondt med det?) har været på bordet, 
og bevidstheden om, at overgreb er 'ubehageligt' er sunket ind hos de fleste. Men 
hvorfor? Hvad er det ved seksuelle krænkelser, der får dem til at sætte de spor, de 
gør? Og hvorfor er problemet så åbenlyst kønnet? Svarene ligger blandt andet i krop-
pens integritet og de måder, hvorpå den kan sættes i spil og ud af spil. Magt er ikke 
bare en topstilling i erhvervslivet, men noget, der foregår imellem alle mennesker og 
i alle sociale situationer hele tiden. Og krænkelser er i sin kerne en udøvelse af magt.
Foredrag med opfølgende debat.


