Justitsministeriet
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Fremsendt per mail til strafferetskontoret@jm.dk og anbr@jm.dk

København, den 3 oktober 2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Initiativer mod
digitale krænkelser, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt og udnyttelse af religiøs
afhængighed) Sagsnr.: 2022-731-0103.

Foreningen Joan-Søstrene har modtaget ovennævnte forslag til lovændringer til høring.
Joan-Søstrene, som i over 45 år har rådgivet kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og seksuel
chikane, har med interesse læst ovennævnte lovforslag og ikke mindst de mange henvisninger til
arbejdsgruppens input til lovforslaget. Joan-Søstrene finder det meget positivt, at Justitsministeriet i
arbejdsgruppen har medtaget organisationer, som arbejder konkret med ofrene for en del af de
omhandlede overgreb. Her har input fra bl.a. Digitalt Ansvar - som Joan-Søstrene selv er et aktivt
medlem af - formentlig været med til at sikre en viden om den digitale virkelighed for de børn og
unge, som bliver udsat for bl.a. grooming.
Det er overordnet positivt, at sprogbrugen både i forarbejderne og i selve lovforslaget er opdateret
til en nutidig virkelighed, f.eks. med brugen af betegnelsen ”seksuelt materiale” i stedet for
”pornografiske fotografier, film el.lign.” Tilsvarende er det positivt, at ofre for grooming bliver
berettiget til bistandsadvokat på linje med andre ofre for seksuelle overgreb og bl.a. får ret til en
vejledende samtale forud for anmeldelse.
Joan-Søstrene skal i forhold til flytningen af straffelovens § 221 til et nyt punkt 2 under § 216, stk.
1, bemærke, at det må betragtes som unødvendigt at opretholde en sådan bestemmelse. Med
indførelsen af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse må tilsnigelse, når der ikke foreligger
samtykke, under alle omstændigheder være omfattet af den almindelige voldtægtsbestemmelse.
Det bemærkes under punkt 2.2.2. om en vederlagsfri samtale med en advokat forud for
anmeldelsen, at den såkaldte vederlagsfri vejledning kan udløse en henvendelse til forurettedes eget
forsikringsselskab, hvis forurettede måtte have en retshjælpsforsikring. Dette er et forhold, som ofre
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for seksuelle overgreb typisk ikke vejledes om, når de får beskikket en bistandsadvokat. Det er
Joan-Søstrenes opfattelse, at denne praksis burde ophøre, men som minimum skal ofrene have klar
besked fra starten.
Det fremgår under punktet 2.2.3.”Den foreslåede ordning”, at ”Retten vil dog kunne afslå at
beskikke en bistandsadvokat, hvis lovovertrædelsen er af mindre alvorlig karakter…”. Det vil være
væsentligt at få afklaret, hvem der vurderer dette forhold, idet selve beskikkelsen ganske vist
formelt foretages af retten, men i realiteten sker hos det lokale politi i forbindelse med anmeldelse.
I øvrigt er Joan-Søstrene enige i udkastet.
Såfremt der ønskes en uddybning af dette høringssvar, står vi naturligvis til rådighed. En folder om
Joan-Søstrene og vores arbejde er vedhæftet.

Med venlig hilsen
Joan-Søstrene
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