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Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10 
1216 København K 
Att: strafferetskontoret@jm.dk  

 
København, den 20. marts 2018 

 
Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Udskydelse af forældelsesfristen 
i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer) 
– sagsnr. 2017-731-0021.  
 
Joan-Søstrene, som i over 40 år har rådgivet kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel chikane, har 
med interesse læst ovenstående lovforslag og har følgende bemærkninger:  

Joan-Søstrene kan fuldt tilslutte sig forslaget om at udskyde forældelsesfristen i sager om vold mod børn i 
hjemmet begået i nære relationer og skærpelsen af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer. Efter 
vores opfattelse bør det være en skærpende omstændighed i sig selv, at vold sker i en nær relation. På den 
baggrund vil det efter Joan-Søstrenes opfattelse være en forbedring af kvinder og børns rettigheder i 
Danmark, uanset om vold i en nær relation sker i et såkaldt parallelsamfund eller i ”det almindelige samfund”.  
 
Forslaget vil desuden bringe dansk ret i bedre overensstemmelse med vores internationale forpligtelser på 
området, især jf. Istanbul-konventionen (Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold 
mod kvinder og vold i hjemmet).  
 
Joan-Søstrene opfatter lovforslaget som et tegn på en øget samfundsmæssig forståelse for alvoren af vold i 
nære relationer. Vi håber, at forslaget bakkes op af politisk handling således at vi som samfund tager de 
nødvendige skridt for at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og vold i hjemmet effektivt. Vi vil derfor 
også påpege, at udskydelse af forældelse og strafskærpelse ikke i sig selv kan forventes at virke 
kriminalitetsforebyggende. Det er tvivlsomt, om personer, der udøver vold i hjemmet, vil lade sig påvirke af 
udskydelse af forældelsen og risiko for højere straf.  
 
Hvis udskydelse af forældelse og strafskærpelsen skal virke forebyggende, vil det kræve, at der med forslaget 
følger generel oplysning i samfundet om alvoren i, og strafbarheden af, vold i nære relationer. Derudover vil 
det også være nødvendigt med særlige tiltag i forhold til forskellige myndigheders håndtering af vold i 
hjemmet/nære relationer, hvis vi vil sikre at ingen lades i stikken.  
 
Det gælder ikke mindst politiets forebyggende og hjælpende bistand i forhold til kvinder, som er udsat for 
vold i nære relationer.  Politiet har siden 2004 haft hjemmel til at bortvise den voldelige part fra fælles hjem 
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ved alvorlig parforholdsvold, men bruger kun hjemlen i meget begrænset omfang. Ifølge den seneste 
evaluering foretaget af Justitsministeriet i 2009 er andelen af sager, der fører til en bortvisning meget lille, 
nemlig på 3 % set i forhold til antallet af potentielle bortvisningssager. Evalueringen viser samtidig, at politiet 
kun anvender hjemmel til bortvisning på baggrund af forurettedes anmodning, men ikke ud fra ’almene 
hensyn’. Det er der ellers udtrykkelig hjemmel til, og det er en væsentlig pointe i forhold til voldsudsatte 
kvinders sikkerhed, idet den forurettede ofte er bange for partneren i et parforhold, hvor der er vold, og 
simpelthen ikke altid tør at anmode om at få partneren bortvist.  
 
Denne pointe må antages at gælde også for børn og kvinder, som lever i et voldeligt hjem i et parallelsamfund.  
 
Det vil derfor være afgørende for om hensigten med dette forslag opnås, at politiet anvender lov om tilhold, 
opholdsforbud og bortvisning i overensstemmelse med intentionen. Det udgør i øvrigt også én af de 
alvorligste anbefalinger i Europarådets nyligt udkomne rapport om Danmarks efterlevelse af 
Istanbulkonventionen.  

De umiddelbare væsentligste behov for en kvinde, som har været udsat for vold i hjemmet, er, at politiet 
sikrer en effektiv beskyttelse imod yderligere vold, samt let tilgængelig adgang til efterfølgende individuel, 
helhedsorienteret og sammenhængende hjælp. I den akutte fase efter politiets indgriben gerne opsøgende.  

Joan-Søstrene vil derfor opfordre til, at der så hurtigt som muligt bliver taget en politisk beslutning om at 
etablere interventionskontorer i alle politikredse til at varetage den sociale og praktiske opfølgning i sager 
med alvorlig parforholdsvold efter politiets indgriben. Det er sådan modellen ser ud i Østrig, som har været 
foregangsland for politiets hjemmel til bortvisning.  Det er oplagt, at den politimæssige indsats skal suppleres 
af en social og praktisk støtte, som pt. kun har eksisteret kortvarigt i Danmark i et satspulje-finansieret 
forsøgsprojekt i Østjyllands Politikreds i perioden 2012-2014, og som blev evalueret til at have positiv effekt 
for målgruppen og samfundsmæssigt. 

For at understøtte målet om at afvikle parallelsamfund kan interventionskontorerne med fordel forstærkes 
med relevante tværkulturelle teams i de politikredse, hvor parallelsamfund forekommer. Et sådant initiativ 
vil gavne de udsatte kvinder, børn og familier og dermed fremme, at hensigten med dette forslag opnås. Det 
vil formentlig også være en fordel for politiet, hvis de kan regne med, at deres del af arbejdet i familier med 
vold, bliver fulgt op med en effektiv og forsvarlig praktisk og social støtte efterfølgende.  

Såfremt vi kan bistå med yderligere oplysninger eller bemærkninger, står vi naturligvis til rådighed.  

Med venlig hilsen 

Joan-Søstrene 

JOAN-SØSTRENE RÅDGIVNING & OPLYSNING OM OVERGREB PÅ KVINDER  

C/O DANNER, NANSENSGADE 1, 1366 KØBENHAVN V TELFON: +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. Rådgivningen har åbent for personlige og telefoniske henvendelser.  


