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 København, den 14. september 2011 

 
 
 
 
 
 
Vedrørende høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte 
og beskyttelse – sagsnr. 2011-304-0022. 
  
Foreningen Joan-Søstrene har ved mail den 2. august 2011 modtaget ovennævnte 
forslag til høring. 
 
Joan-Søstrene har som forening i over 35 år, ydet støtte og rådgivning til kvinder 
udsat for sexualiseret vold, dvs. incest, voldtægt, vold i parforhold og sexchikane. 
Joan-Søstrene har derfor med stor interesse læst forslaget, da udgangspunktet for 
foreningens arbejde netop er de forurettedes situation. 
  
Joan-Søstrene finder det positivt, at Danmark overvejer implementering af direktivet 
om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet. En implementering vil kunne 
medføre en klar forbedring af ofrenes retsstilling og formentlig også af deres sociale 
situation. 
  
Joan-Søstrene har særligt positivt bemærket sig, at forslaget indebærer en ret for 
ofrene til løbende information om alle afgørelser, der afslutter den straffesag, som er 
blevet indledt efter anmeldelse fra offeret. Det kan dog undre, at dette ikke allerede 
fungerer som noget fundamentalt i det danske retssystem. Endvidere er det meget 
positivt, at ofrene og deres familiemedlemmer får gratis adgang til rådgivning efter 
deres behov, herunder psykologbistand. Gratis psykologbistand vil være en markant 
forbedring af de nuværende tilbud til ofrene. Derimod kan det være noget 
betænkeligt, hvis man i Danmark vil løse retten til vejledning ved at overlade dette til 
frivillige organisationer som f.eks. de omtalte offerrådgivninger. Det er vores  
erfaring, at det kræver professionel rådgivning at komme sig over et sexualiseret 
overgreb. 
  
For så vidt angår spørgsmålet om beskikkelse af advokat til ofrene, så ville meget 
kunne løses, herunder også problemer med politiets mangelfulde vejledning af 
ofrene på dette område, såfremt bistandsadvokatfunktionen blev gjort obligatorisk. 
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Hermed skal ofre for overgreb ikke udsættes for at tage stilling til, om de i forbindelse 
med en politianmeldelse og senere retsmøder, faktisk har brug for en advokat - et 
fravalg de typisk har svært ved at forstå konsekvensen af. Det vil desuden medføre, 
at de efterfølgende underretninger om sagen, så som sagens opgivelse, eventuelle 
klager osv., kan foretages gennem bistandsadvokaten. På denne måde skal ofret 
ikke konfronteres med de måske noget uforståelige juridiske spørgsmål, som en 
straffesag kan rejse. 
  
Blandt de lovmæssige konsekvenser nævnes det, at direktivet vil medføre, at ofre vil 
få ret til en prøvelse af, at der ikke rejses tiltale i sagen. Dette finder Joan-Søstrene 
positivt og ikke mindst nødvendigt; alt for mange sager om overgreb mod kvinder 
henlægges i dag uden et retslig prøvelse. Joan-Søstrenes erfaring fra specielt 
voldtægtsofre er, at de er uforstående over for den manglende prøvelse og ikke 
oplever sig hørt af politiet. Den nyeste undersøgelse på området ’Voldtægt der 
anmeldes1’ bekræfter, at alt for mange sager opgives. En ret for ofret til at få prøvet 
et frafald af sigtelsen vil muligvis kunne ændre dette. 
  
Selvom direktivet er omfattet af det danske retsforbehold, vil en undladelse af 
indførelse lade Danmark stå tilbage som en slags EU-retsligt u-land i forhold til 
ofrenes rettigheder og muligheder. 
  
Såfremt der måtte ønskes uddybning af ovenstående, står Joan-Søstrene naturligvis 
til rådighed og fremsender til orientering en folder om os og vores arbejde. 
 

 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Joan-Søstrene 

                                                
1 Voldtægt der anmeldes. Del VI: voldtægtsanmelders vej gennem retssystemet af Camilla Laudrup, 
Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen og Karin Sten Madsen. 
Februar 2011. 


