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Opgaver: 
 
• Hvorfor vil regeringen gøre 

mere for at beskytte unge, der 
flygter fra tvang i familien? 

• Hvorfor er det ikke sikkert nok 
for unge på flugt at bo på et 
hemmeligt sted i Danmark? 

• Hvad kan en lærer gøre, hvis 
nogen er ved at blive tvangs-gift? 

 
 

Karen Hækkerup mener, at det helt 
klart viser, at der skal sættes endnu 
tidligere ind for at hjælpe de unge.  
 
”Vi skal have en hotline, så de kan 
ringe og få hjælp. Lærerne på skoler 
og ungdomsuddannelser skal efter-
uddannes til at opdage unge med 
de her problemer”, siger  ministeren. 
 
Straffes for tvang 
Nye lovforslag skal gøre det lettere for 
unge kvinder at sige fra overfor tvang 
fra familien. Politiet skal hurtigt kunne 
gribe ind, og straffen for tvang hæves. 
 
Det behøver ikke at være den unge 
selv, der henvender sig til politiet om 
hjælp. Det fortæller justitsminister 
Morten Bødskov til Søndagsavisen. 
 
”Vi gør det muligt, at en lærer eller  
studiekammerat eller en ansat ved 
kommunen tager fat i socialvæsenet 
eller politiet og fortæller, at en ung 
kvinde er ved at blive gift mod sin 
vilje”, siger justitsministeren.    
 
Han vil hæve straffen for at tvinge unge 
til ugyldige, religiøse ægteskaber. Det 
skal give op til fire års fængsel på linje 
med rigtige tvangs-ægteskaber. 

Fortsat fra forrige side... 

lærerne seksuelle emner i den øvrige 
undervisning, hvor det faldet naturligt. 
Det er fint, synes formanden for Skole 
og Forældre, Mette With Hagensen. 
 
”Problemet er, at det er et timeløst 
fag, og de kan godt blive glemt”, 
siger formanden til Berlingske. 
 
Undervisere udefra 
Danske Skolelevers formand, Vera 
Rosenbeck, mener, at man kan lade 
biologi-lærerne undervise i de fysiske 
sider af seksualiteten. De kan fortælle 
om graviditet og kønssygdomme. 
 
Men eleverne skal have undervisere 
udefra til at tale om følelser. Ellers er 
det pinligt. De skal være yngre og mere 
i øjenhøjde med eleverne, end lærerne er. 
 
”Sex fylder meget i deres alder, og 
det er lettere at tale om følelser, 
når der kommer  nogle lidt yngre 
mennesker udefra”, siger Vera. 
 
Derimod synes hun, at yngre børn skal  
tale med lærerne, som de er trygge ved. 

Eleverne i folkeskolen skal have 
seksual-undervisning allerede fra 
0. klasse. Men det får de ikke. Det 
er et fag uden fast timetal, og det 
meste seksual-undervisning finder 
sted i 7. og 8. klasse. De små elever 
skal lære om det at have en krop og 
om at sætte grænser. Store børn 
har brug for viden om pubertet og  
sex, kønssygdomme og graviditet.  
Men de vil også tale om følelser, og 
det skal ikke være med en lærer. 
Det skriver dagbladet Berlingske.  
 
Foreningen Sex & Samfund mener, at 
seksual-undervisning kan være med 
til at forebygge sex-misbrug. Derfor 
skal undervisningen begynde tidligt. 
 
Undervisningsministeriet har da også 
et faghæfte om seksual-undervisning. 
Alligevel kender mange lærere ikke 
folkeskolens mål på området. 
 
Et timeløst fag 
Et flertal af eleverne får først rigtig 
seksual-undervisning fra 7. klasse. 
Men i de yngste klasser inddrager 

Undervisning i sex 
bliver nemt pinligt 

Børn og unge 
skal lære at 
mærke efter, 
hvad der er 
rart, og hvad 
der ikke er. 
Foto: Arkiv 


