Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Att.: forebyggelseskontoret@jm.dk
2018
København, den 1. oktober 2018
Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (delvis
lovliggørelse af peberspray)
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 finder det positivt, at regeringen sætter fokus på behovet for sikkerhed og tryghed for
æresrelaterede overgreb, partnervold og stalking.
Det er imidlertid vigtigt for Joan-Søstrene at understrege, at peberspray ikke må blive en erstatning for
eksisterende beskyttelsesforanstaltninger, herunder mener vi i særdeleshed udlevering af
overfaldsalarm. Det skyldes dels, at en peberspray, som jo udgør et våben, faktisk i situationen kan
anvendes mod ofret selv, og dels at det i et retssamfund som det danske aldrig kan været en acceptabel
løsning, at ofrene pålægges at udøve selvforsvar mod den voldelige part og dermed pålægges ansvaret
for overgrebet.
Den utryghed, som udsatte borgere, herunder Joan-Søstrenes brugere føler, skal først og fremmest
opretholdes gennem politiets og retsvæsenets håndhævelse af lovgivningen. Det må ikke blive op til
ofrene selv at stå for at skabe denne tryghed. Vi vil derfor bede Justitsministeriet om at genoverveje, om
der er mulighed for bedre beskyttelse af udsatte borgere gennem for eksempel udlevering af
overfaldsalarmer og ikke mindst en opgradering af udrykningerne til opkald fra disse alarmer. Vi
bemærker os i denne forbindelse, at der tilsyneladende ikke er lavet nogen forudgående undersøgelse af
i hvilket omfang, at borgere, som på nuværende tidspunkt har fået udleveret overfaldsalarmer, tillige
ønsker at blive bevæbnet med en peberspray, men det ville være relevant, om sådanne oplysninger blev
indhentet.
Vi er i øvrigt enige i Justitsministeriets egen risikovurdering, når der angives: ”Justitsministeriet er
samtidig opmærksom på risikoen for, at en generelt større udbredelse af peberspray vil kunne føre til en
eskalering af voldsniveauet og til, at tærsklen for, hvornår peberspray anvendes, vil falde.”
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
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. Rådgivningen
har åbent for personlige og telefoniske henvendelser.

