
 
 

 

Ny lov sætter online sikkerhed på skoleskemaet og styrker beskyttelsen 
af sårbare børn mod seksuel udnyttelse på nettet i Filippinerne 

 
26. JULI, 2022 – Når udsatte børn og unge i Filippinerne kommer i skole, skal de undervises i sikker adfærd 

på nettet, og samtidig får myndighederne i landet flere og bedre muligheder for at beskytte dem mod seksuel 

udnyttelse online. Det er resultatet af en ny lov, der netop er blevet godkendt af landets regering og 

præsident.   

 

Den nye lov med det officielle navn Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children (OSAEC) and Anti-

Child Sexual Abuse or Exploitation Materials (CSAEM) Act trådte officielt i kraft den 30. juni, og den giver 

myndighederne nye og flere værktøjer til at efterforske og retsforfølge filippinske og udenlandske 

gerningsmænd ved at oprette en ny myndighedsenhed (National Coordination Centre against OSAEC), der 

skal koordinere regeringens indsats mod overgreb på børn på nettet og modtage tips og rapporter om disse 

forbrydelser. Den nye enhed skal også udvikle undervisningskampagner til børn for at styrke deres sikkerhed 

på nettet. Derudover skal der ifølge loven oprettes et register over udenlandske og lokale OSAEC-forbrydere, 

der skal vedligeholdes og regelmæssigt opdateres af den filippinske regering.  

 

- Vi er meget spændte på at følge de ændringer og fremskridt, denne lov vil medføre i forhold til at skabe 

bedre muligheder for at registrere lovovertræderne. Viva Danmark er overbevist om, at loven vil få stor 

indflydelse, og vi ser frem til at se de nye værktøjer, loven indeholder, blive brugt, udtaler Gritt Holm Hedehus, 

der er national leder af Viva Danmark.  

 

Filippinerne er bredt anerkendt som et globalt hotspot for online udnyttelse af børn (ofte forkortet OSEC), 

en type forbrydelse hvor kriminelle på tværs af kontinenter udnytter børn seksuelt for penge via internettet. 

Den nye lov ophæver en tidligere lov på området fra 2009 og definerer i stedet OSEC som et separat område 

med egen strafferamme.  

 

- Vedtagelsen af denne nye lov, som supplerer udvidelsen af loven mod menneskehandel, giver de nødvendige 

værktøjer til at bekæmpe seksuel udnyttelse af børn online, siger Samson Inocencio, Jr., der er national 

direktør for International Justice Mission Philippines.  

 

Loven er blandt andet blevet til på baggrund af pres fra det EU- og CISU-støttede projekt END OSEC: A model 

response to online sexual exploitation of children, der frem til 1. juli 2022 blev implementeret af den danske 

kirkelige børneorganisation Viva Danmark og to lokale partnerorganisationer, Philippine Children’s Ministries 

Network, Inc. og International Justice Mission Philippines.  

 

Projektet arbejdede med forebyggelse af OSEC, rehabilitering af ofre og 

bistand til redningsaktioner for ofre og børn og unge i sårbare 

omstændigheder.  

 
 
 

For mere information, 
kontakt: 
  
Gritt Holm Hedehus 
Leder, Viva Danmark  
ghh@viva.dk 
+45 4023 1942 
(Træffes bedst mellem 9-16) 
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Online Seksuel Udnyttelse af Børn (OSEC): 
 
Online Sexual Exploitation of Children 
(OSEC) defineres bredt som ”produktion, 
med henblik på onlinepublicering eller 
transmission, af visuelt materiale af 
seksuelt misbrug eller udnyttelse af en 
mindreårig for en tredjepart, som ikke er i 
fysisk tilstedeværelse af offeret, til gengæld 
for kompensation”.  
 
UNICEF betegner Filippinerne som ”det 
globale epicenter for handel med live-
streamet seksuelt misbrug”. 
 
Gerningsmændene er ofte midaldrende 
mænd fra Vesten, der via sociale medier 
bestiller og aftaler betaling for forskellige 
typer overgreb begået på sårbare børn og 
unge. 
 
  

OSEC i Filippinerne:  
 
Myndighederne i Filippinerne har 
identificeret 381 ofre i 90 sager i 
årene 2011-2017. 
Gennemsnitsalderen for OSEC-ofre er 
11 år.  
 
I de tilfælde hvor myndighederne 
kender ofrets relation til den lokale 
facilitator, er mere end 80 procent 
enten ofrets biologiske forældre eller 
andre pårørende.  
 
86 procent af OSEC-ofrene i de 381 
sager er piger.  
 
 
 
Kilde: International Justice Mission  

  

https://ijmstoragelive.blob.core.windows.net/ijmna/documents/studies/Final-Public-Full-Report-5_20_2020.pdf
https://www.unicef.org/stories/safe-from-harm-tackling-webcam-child-sexual-abuse-philippines

