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Vedrørende høring om Forslag til Lov om ændring af straffeloven § 232
(Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)
Foreningen Joan-Søstrene har modtaget ovennævnte forslag om skærpelse af bødestraffen for
blufærdighedskrænkelse i høring.
Joan-Søstrene, som i over 40 år har rådgivet kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel
chikane, har med interesse læst ovennævnte forslag og har følgende bemærkninger:
Joan-Søstrene hilser forslaget om skærpelsen af det gældende strafniveau velkomment, da vi, i tråd
med Justitsministeriets hensigt hermed, mener, at en fordobling af bødestraffen kan ses som en
anerkendelse af krænkelsens alvorlighed for det individuelle offer.
Deling af seksualiseret billed- og videomateriale
Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at ”De oftest forekommende former
for blufærdighedskrænkelse er beføling og blotteri”. Joan-Søstrene havde fundet det
hensigtsmæssigt, at deling af seksualiseret billed- og videomateriale uden samtykke, også kaldet
digitale sexkrænkelser, var blevet nævnt i den forbindelse. Dét særligt med henvisning til det store
antal sager og politianmeldelser inden for de senere år samt Rigsadvokatens udtalelse1 om, at der i
sager om digitale sexkrænkelser skal fastsættes straffe, som afspejler forbrydelsens karakter og
grovhed, herunder at der både er tale om en krænkelse af seksuel karakter, jf. § 232 og om
videregivelse af private billeder/videoer, jf. § 264 d (og efter § 235 om udbredelse af
børnepornografiske billeder eller video, når afbildede er under 18 år).
‘Digitalt blotteri’
Joan-Søstrene har bemærket, at der “[…] med lovforslaget endvidere ikke er tilsigtet nogen ændring
i bestemmelsens anvendelsesområde”. Det er muligt, at den formulering ikke burde give anledning
til bekymring, men henset til den stigende tendens til ‘digitalt blotteri’, bør lovgiver i hvert fald
være opmærksom på, hvorvidt der faktisk sker domfældelse af ‘digitale blottere’ i dag, eller
sådanne krænkelser ikke finder vej til domstolene som overtrædelse af straffelovens § 232. Blotteri
1 Justitsministeriet, Politi- og Strafferetsafdelingen, Besvarelse af spørgsmål nr. 256 (alm. del), 26. februar 2016,
s. 3-4, tilgængelig online:
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/reu/spm/256/svar/1303546/1604590/index.htm

på sociale medier som Snapchat er mindre risikofyldt end fysisk blotteri, fordi blotteren har
mulighed for at gemme sig bag en falsk profil, og det kan være med til at øge udbredelsen af
fænomenet i en digital kontekst. Som en anerkendelse af, at pigers og kvinders digitale handlerum
krænkes og også kan indskrænkes af såkaldte ‘dick-pics’ og onani-videoer, bør det sikres, at
nuværende bestemmelses anvendelsesområde inkluderer sådanne digitale blufærdighedskrænkelser. 2 Såfremt det ikke allerede er tilfældet, vil Joan-Søstrene derfor tilskynde, at
Justitsministeriet tilføjer det i bestemmelsen.
Ligeledes opfordrer Joan-Søstrene til, at det gøres til en strafskærpende omstændighed, hvis
blufærdighedskrænkelserne finder sted i forbindelse med en arbejdsplads, uddannelsesinstitution
eller anden professionel kontekst, hvor offeret i særlig grad kan føle sig indskrænket og udsat i
forhold til sine handlemuligheder. Dette gælder krænkelser i såvel fysisk som i digital form.
Såfremt vi kan bistå med yderligere oplysninger eller bemærkninger, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen
Joan-Søstrene
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Se hvordan piger og kvinder udsættes for digitale sexuelle krænkelser i de danske rapporter ‘Seksuel vold.
Opfattelser og holdninger til strafbarhed og anmeldelse blandt unge’ fra Statens Institut for Folkesundhed
(2016) og ’Hadefulde ytringer i den offentlige online debat’, Institut for Menneskerettigheder (2017)

