
 

 

Åbning af Hindsgavl Konference 2019 v. Mimi Strange 
 

Det er mig en stor glæde på Forskningsnetværkets vegne at byde jer hjertelig velkomne til den 9. 

Hindsgavlkonference!  

Vi sætter i år fokus på Ungdom, identitet og overgreb 

Som altid er konferencen planlagt af medlemmer fra ForskningsNetværket mod overgreb mod børn: I år 

repræsentanter fra Center for Seksuelle Overgreb, RH, Red Barnet, Børnehus syd og Børnehus hovedstaden 

og Januscentret.  

Konferencen holdes - som de tidligere år - i disse naturskønne omgivelser med fin forplejning, festmiddag i 

aften – og inden da – traditionen tro- vin og sang ved Lillebælt. 

For de af jer, der har været med i mange år, er der tale om et glædeligt gensyn med en fin tradition. For nye 

deltagere er der noget at glæde sig til. 

I år har vi sat særligt fokus på informationssamfundets påvirkning af unge og de udfordringer unge kan 

have ift udforskning af sexualiteten (særligt i puberteten) – set ift offergørelser og krænkelser 

Puberteten er jo en udviklingsfase hvor den unge bevæger sig ind i en udforskning og udlevelse af (voksen) 

sexualitet – i samspil med andre. 

De begrænsede erfaringer kan på den ene side gøre unge særligt sårbare ift at blive udnyttet og gjort til 

ofre. På den anden side kan udforskningen af sexualitet osse føre til handlinger som bliver 

grænseoverskridende og krænkende overfor andre. 

Hvis den sexuelle udforskning er kombineret med psykiske belastninger eller anden sårbarhed kan det føre 

til forskellige former for offergørelse, krænkelse og selvskade. 

Endelig sætter vi fokus på at nogle unge i puberteten kan opleve sexuelle følelser rettet mod mindre børn 

Der sker meget på pædofiliområdet i disse år  -bl a med bevilling til anonym rådgivning til mennesker med 

pædofile tanker 

Herudover er der andre temaer under overskriften digitale krænkelser, sexuel risikoadfærd og særligt 

udsatte børn & unge 

 temaerne kalder på en tværfaglig og tværsektoriel indsats, hvorfor vi igen i år har valgt den fælles 

overskrift:  FÆLLES BØRN - FÆLLES INDSATS PÅ ET VIDENSBASERET GRUNDLAG. 

Vi vil med dette særligt understrege hvor vigtigt samarbejdet på tværs af fag og sektorer er, når børn, der 

er udsatte på forskellige måder, skal hjælpes. Det er nødvendigt at de forskellige siloer eller søjler, vi hver 

især er del af, forbindes af en bjælke på tværs – så vi samarbejder og videndeler og ikke modarbejder 

hinanden, fordi vi ser isoleret på vores egen silo. I den forbindelse vil vi gerne opfordre til, at I deltagere 

også medtænker, hvem I kunne mangle eller gerne vil medinddrage i samarbejdet om udsatte børn og 

unge. 



 

 

Vi er glade for, at der er repræsentanter fra så mange sektorer og faggrupper tilstede i dag. Det, at vi 

mødes om en fælles faglig forståelse, er i sig selv et skridt til at få styrket samarbejdet på tværs, og 

det håber vi har en afsmittende virkning – også når konferencedagene er slut. 

Vi er jo heldigvis nået langt i den rigtige retning- tænk bare på Børnehusene med samråd, hvor der 

udveksles oplysninger mellem tre instanser (politi, social- og sundhed) 

Som en naturlig følge af overskriften (fælles børn - fælles indsats på et vidensbaseret grundlag), har vi lagt 

følgende struktur ned over programmet: 

Hvad ved vi og hvad gør vi? 

Kuno sørensen, red barnet, vil være konferencier og løbende introducere oplægsholdere og temaer 

Jeg giver hermed ordet til Kuno og ønsker alle en udbytterig konference og ikke mindst networking 

 

 


