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------------------------------------------Justitsministeriet har ved mail af 26. maj 2009 anmodet Joan-Søstrene om
en udtalelse om Forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af
seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og
om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA.
Joan-Søstrene hilser forslaget velkommen og imødeser, at der etableres en
mere effektiv og samlet europæisk indsats til bekæmpelse af seksuelt
misbrug og seksuel udnyttelse af børn.

Joan-Søstrene har følgende bemærkninger til forslaget:
I Artikel 5 foreslås det, at det i medlemsstaterne gøres strafbart, at en
voksen via et informationssystem foreslår at mødes med et barn under den
alder, hvor det gyldigt kan samtykke i kønslig omgængelse, med forsæt til
bl.a. at have kønslig omgængelse og såfremt mødet faktisk finder sted.
Joan-Søstrene foreslår at forsøg på denne lovovertrædelse gøres strafbar i
overensstemmelse med Dansk rets almindelige regler.
I Artikel 7 foreslås at lovovertrædelser sanktioneres med henholdsvis seks
års, ti års og tolv års fængsel.
Idet den foreslåede strafferamme på seks år for visse forbrydelser er lavere
end dansk straffelovs strafferamme på otte års fængsel, foreslår JoanSøstrene at strafferammen i disse tilfælde ændres til otte år.
Tilsvarende foreslår Joan-Søstrene, at strafferammen for skærpede
omstændigheder følger dansk straffelovs strafferamme, således at straffen
kan stige til tolv års fængsel, såfremt barnet har været under tolv år eller
gerningsmanden har skaffet sig samleje ved tvang eller fremsættelse af
trusler; samt tillige som beskrevet i forslaget, at lovovertrædelsen er begået
mod et barn i en særlig sårbar situation, at lovovertrædelsen er begået af et

familiemedlem el. lign., at der har været flere gerningsmænd eller at
gerningsmanden tidligere har været straffet for tilsvarende forhold.
Joan-Søstrene er enige i den foreslåede strafferamme på fængsel i indtil
tolv år, såfremt barnet er bragt i livsfare, eller der er forvoldt særlig alvorlig
skade.
Joan-Søstrene er enige i, at den i forslaget fastsatte strafferamme på seks
år bibeholdes, for så vidt angår de sædelighedsforbrydelser, der i dansk ret
har en lavere strafferamme.
I Artikel 8, punkt 3 anføres det, at oplysninger om eventuelle rettighedsfrakendelser skal videregives til øvrige stater, hvis der anmodes herom.
For at opnå maksimal effektivitet foreslår Joan-Søstrene, at der oprettes ét
centralt europæisk register, hvortil samtlige stater tilsluttes.
I relation til Artikel 14 og 15, der omhandler reglerne om
hjælp til ofre samt reglerne om børneofres deltagelse i
straffesager, foreslår Joan-Søstrene, at der fra sagens
beskikkes en advokat, således at nødvendigheden heraf
konkrete vurderinger.
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Endvidere skal Joan-Søstrene i relation til Grundnotatets pkt. 3.4.1.
bemærke, at den angivne vejledning af forurettede desværre kun sjældent
finder sted som foreskrevet. Det er Joan-Søstrenes erfaring fra ofre for
seksuelle overgreb såvel som fra politiet selv, at adgangen til advokatbeskikkelse oftest først nævnes senere i forløbet. Blandt politifolk synes det
at være en hyppigt forekommende opfattelse, at der ikke er vejledningspligt,
eller at det i øvrigt er for besværligt at skulle opfylde retsplejelovens krav på
dette punkt.
Endeligt skal Joan-Søstrene benytte lejligheden til at opfordre til, at
Danmark medvirker til at gennemføre regler om, at ofre for seksuelle
overgreb - ikke mindst mindreårige - får ret til abort i deres hjemland,
såfremt de er blevet pådraget en uønsket graviditet p.g.a. overgrebet.
Sådanne regler bør gælde, uanset hvorfra i EU ofret hidrører eller opholder
sig. Andet er uværdigt for et retssamfund i en moderne union som EU.
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