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Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer 
m.v. (Tilbagerulning af pebersprayordningen m.v.) – sagsnr. 2020-10-0533  

Foreningen Joan-Søstrene har modtaget ovennævnte forslag til høring.  Af forslaget er umiddelbart alene 
spørgsmålet om tilbagerulning af den tidligere indførte pebersprayordning af relevans for Joan-Søstrenes 
brugere. 

Joan-Søstrene, som i over 40 år har rådgivet kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og seksuel 
chikane, stillede i forbindelse med indførelse af den nuværende lovgivning netop spørgsmålstegn ved 
loven, herunder særligt omkring risikoen for, at pebersprays ville kunne misbruges som angrebsvåben. 
Vi kan nu konstatere, at det forventede misbrug af pebersprays desværre er blevet en realitet. Vi kan 
derfor erklære os enige i den delvise tilbagerulning af loven.  

Vi er også enige i, at der bør sikres en adgang for udsatte personer til at få tilladelse til at besidde 
pebersprays, også på offentligt tilgængelige steder. Det må i denne forbindelse dog være en forudsætning, 
at adgangen hertil ikke gøres så besværlig, at adgangen reelt udvandes. Det bemærkes, at der er et stort 
hensyn at tage den gruppe voldsudsatte mennesker - særligt kvinder - som er udsat for forfølgelse fra en 
tidligere kæreste/samlever eller blot en stalker. Dette hensyn tilgodeses naturligvis ikke ved blot at give 
dem en særlig tilladelse til at forsvare sig selv med en peberspray, men det kan i situationen måske bidrage 
til en form for tryghed og også give den udsatte en chance for at undgå et voldeligt overfald. 

Det kan være relevant her at erindre om, at politiets meget sparsomme brug af lov om tilhold, 
opholdsforbud og bortvisning er én af de tre alvorligste anbefalinger i Europarådets ekspertgruppe 
GREVIOs evaluering af Danmarks efterlevelse af Istanbulkonventionen fra november 2017. Det indtryk 
GREVIO fik under deres besøg i Danmark, er desværre genkendeligt i forhold til vores erfaring med 
voldsudsatte kvinder i Joan-Søstrenes rådgivning. Vi vil derfor opfordre til politisk handling, ikke bare med 
tilbagerulning af peberspray, men med en reel opgradering af politiets indsats i forhold til voldsudsatte 
kvinder, for eksempel i form af en Respekt-pakke for ofre for parforholdsvold.      

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, står vi naturligvis til rådighed. 

Med venlig hilsen 

Joan-Søstrene 
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