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Foreningen Joan-Søstrene har modtaget ovennævnte høring.  

Joan-Søstrene, som i over 40 år har rådgivet kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel 
chikane, tilslutter sig lovforslaget, således at også personer, som er udsat for chikane, forfølgelse 
og/eller stalking uden for en såkaldt ”æres-” eller samlivsrelateret konflikt, kan opnå samme 
adressemæssige beskyttelse som de øvrige grupper. Joan-Søstrene opfordrer dog til, at man i stedet 
for begrebet ’konflikt’ benytter begrebet ’vold’, da det netop er direkte eller indirekte trussel om 
(fysisk, psykisk, seksuel eller materiel) vold, som er årsag til behovet for adressebeskyttelse – ikke 
en konflikt.  

Joan-Søstrene vil heller ikke undlade at påpege, at det forekommer som noget af en falliterklæring 
for samfundet som sådan, hvis en sådan særlig adressebeskyttelse er nødvendig. Det må være en 
samfundsopgave at yde anden, passende beskyttelse til ofrene, således at disse ikke er henvist til et 
liv i det skjulte med latent frygt for at blive fundet. At ændre sin livsførelse herunder skifte adresse, 
kan forværre den latente frygt.  Dansk forskning blandt stalkingofre viser, at netop opfordring til 
rutineændringer og undgåelsesstrategier, som adresseændring, har en negativ indvirkning på ofrenes 
psykiske trivsel. En passede beskyttelse af ofre er, at gerningspersonerne retsforfølges i et langt 
større og mere konsekvent omfang, end det er tilfældet i dag. Det skal i denne sammenhæng 
bemærkes, at den eksisterende lovgivning på området omkring stalking stort set ikke anvendes af 
politiet.  

Det er følgelig meget svært at forestille sig, at den nu foreslåede lovændring om særlig 
adressebeskyttelse overhovedet kommer til at finde anvendelse, medmindre politiet som 
udgangspunkt begynder at anvende lovgivningen om tilhold og strakstilhold som forudsat. I den 
forbindelse kan vi henvise til en artikel i Berlingske Tidende den 17. juli 2017, som viser, at straks-
tilhold kun er anvendt i Københavns Vestegns Politi én gang, og Syd- og Sønderjyllands Politi tre 



gange. Det har deslige ikke været muligt at finde ud af, om Københavns Politi har udstedt nogen 
straks-tilhold i perioden. I mindst ni politikredse har straks-tilhold således ikke været anvendt i årets 
første fem måneder. 

Vi kan tillige henvise til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet (Istanbul-konventionen), som Danmark tilsluttede sig i 2014. GREVIO, 
Europarådets uafhængige ekspertkomité, der overvåger om Danmark overholder 
Istanbulkonventionen, har offentliggjort deres første rapport den 24. november 2017. Et af rapportens 
alvorligste kritikpunkter er politiets indsats overfor voldsudsatte kvinder og den mangelfulde 
anvendelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Et andet af rapportens alvorligste 
kritikpunkter er forældreansvarsloven. Begge punkter påpeger efter GREVIO’s opfattelse 
konventionsstridige forhold.  

Kopi af nærværende høringssvar er sendt til justitsminister Søren Pape Poulsen. 

Såfremt vi kan bistå med yderligere oplysninger eller bemærkninger, står vi naturligvis til rådighed. 
Vedhæftet følger en folder om os og vores arbejde.  

 

Med venlig hilsen 

Joan-Søstrene 

 

JOAN-SØSTRENE Rådgivning & oplysning om overgreb på kvinder 
C/O DANNER, NANSENSGADE 1, 1366 KØBENHAVN V 
TELEFON: +45 3314 7484 - WWW.JOAN-SOESTRENE.DK 

ÅBNINGSTIDER: Mandag og torsdag kl. 18.00 - 20.30 
 

Gratis og anonym rådgivning og samtale til kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel 
chikane. 

 


