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København, den 13. september 2018 

 

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Freds- og 
ærekrænkelser) – sagsnr. 2018-730-0212.  

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 er enige i Justitsministeriets vurdering af et særligt behov for en styrket og mere 
tidssvarende beskyttelse af den enkeltes privatliv m.v. i form af en udvidet beskyttelse mod 
uberettiget videregivelse af nøgenbilleder- og videoer. 

Joan-Søstrene er også enige i, at videregivelse af sådan privat materiale i mange tilfælde udgør en 
alvorlig privatlivskrænkelse, som kan have store – ikke mindst psykiske – konsekvenser for den 
forurettede. Dette gælder, som også bemærket i forarbejderne til forslaget, særligt der, hvor billeder 
eller videoer er videregivet til en potentiel ubegrænset kreds af personer, uden at forurettede selv 
har haft mulighed for at indse, at hun eller han skulle tåle en sådan eksponering eller ligefrem har 
givet afkald på enhver strafferetlig beskyttelse mod videregivelsen. 

Henset til netop alvoren af den krænkelse, som forurettede i disse sager er udsat for, finder Joan-
Søstrene dog også, at det bør indgå i lovændringen, at forurettede på lige fod med forurettede i 
volds- og voldtægtssager har krav på at få beskikket en bistandsadvokat under sagen. Der er, som 
det også fremgår af Justitsministeriets bemærkninger, et betydeligt hensyn at tage til forurettede, og 
dette hensyn tilgodeses ikke, hvis forurettede ikke allerede fra anmeldelsen til politiet kan få bistand 
fra en advokat. Det bemærkes, at den pågældende advokat også vil skulle bistå forurettede med 
opgørelse af et erstatningskrav.  

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger eller bemærkninger, såfremt det ønskes.   

Med venlig hilsen 
 

Joan-Søstrene 

 

JOAN-SØSTRENE RÅDGIVNING & OPLYSNING OM OVERGREB PÅ KVINDER 
Gratis og anonym rådgivning og samtale til kvinder udsat for vold, voldtægt incest og sexuel 

chikane. Rådgivningen har åbent for personlige og telefoniske henvendelser. 

 


