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Vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010 
om den europæiske beskyttelsesordre.  

Foreningen Joan-Søstrene har ved mail modtaget ovennævnte forslag til 
høring.  

Joan-Søstrene er positivt indstillede for, at der etableres en mere effektiv 
og samlet europæisk indsats til håndhævelse af stalking-lovgivningen på 
tværs af landegrænser i EU. Joan-Søstrene mener derfor, at Danmark bør 
implementere forslaget om den europæiske beskyttelsesordre i den danske 
lovgivning - og det på trods af forbeholdet vedrørende retslige forhold og 
indre anliggender.  

EU-direktivet viser, at der i de forskellige europæiske lande er en vilje til at 
udvide EU-borgernes sikkerhed, ved at træffe afgørelser om at udvide 
beskyttelsesforanstaltninger. Denne vilje til at forbedre EU-borgernes 
retssikkerhed bør Danmark støtte op om og være en del af. Joan-Søstrene 
mener ikke, at det vil være i Danmarks interesse at stå udenfor et så 
afgørende samarbejde. Det mener vi ikke mindst, fordi vi i Danmark har en 
mangelfuld og meget lidt brugt lovgivning på området (jf. Evaluering af  lov 
om bortvisning og beføjelser til at meddele tilhold m.v., Justitsministeriets 
Forskningskontor, december 2009).  

Joan-Søstrenes erfaring på området viser, at det for visse personer kan 
være nødvendigt at flytte ud af landet for at opnå en geografisk afstand til 
den person, der har fået polititilholdet. Det er derfor helt i tråd med vores 
overvejelser og erfaring, at man ved ophold i et andet EU-land også bør 
være beskyttet af et polititilhold selvom dette er udstedt i et andet 
europæisk land.    

Da Joan-Søstrene kan forstå, at Justitsministeriet umiddelbart er positivt 
indstillet over for forslagets overordnede sigte, mener Joan-Søstrene, at det 
er nødvendigt at tage endeligt stilling til forslaget, således at en 
gennemførsel af forslaget finder anvendelse i Danmark på trods af 
forbeholdet vedr. retslige forhold og indre anliggender. Ligesom 
Justitsministeriet påpeger, mener Joan-Søstrene heller ikke, at en sådan 
lovgivning vil være i strid med nærhedsprincippet.  



I grundnotatet henviser Justitsministeriet til lov nr. 449 af 9. juni 2004 om 
bortvisningslovgivningen. At Danmark er for dårlige til bruge allerede 
eksisterende lovgivning viser Justitsministeriets evaluering af 
bortvisningsloven, hvor det ses, at højst 4 pct. af de mulige 
bortvisningssager har ført til bortvisning. Årsagen til, at den danske lov 
ikke tilnærmelsesvist har haft den samme succes, som sit østrigske 
forbillede er blandt andet, at man i Danmark - trods protester fra blandt 
andet Joan-Søstrene - kun indførte en skrabet version af loven. Et forhold, 
der blandt andet gør at lovgivningen er svær at udnytte er, at man ikke har 
interventionskontorer, som man eksempelvis har i Østrig. Ved indførsel af 
disse kontorer vil man få en mulighed for at yde en nødvendig indsats over 
for voldsramte kvinder og deres familier i form af blandt andet akut social- 
og psykologisk opbakning fra et samlet sted.   

I forslaget henvises der desuden til polititilhold i medfør af straffelovens 
§265. Det er Joan-Søstrenes erfaring, at der udstedes for få tilhold, og at 
en stalkinglovgivning vil kunne bidrage til ofrenes sikkerhed og tryghed. 

En sådan stalkinglovgivning findes i eksempelvis Australien og Østrig.  

En udvidelse af Danmarks beskyttelsesforanstaltninger finder vi er 
nødvendige for som et minimum at være på niveau med de EU-lande, der 
har gjort stalking strafbart og som et forgangsbillede for de lande, der 
endnu ikke har.  

Såfremt der måtte ønskes uddybning af ovenstående, står vi naturligvis til 
rådighed og fremsender en folder og en rapport om os og vores arbejde. 

 

 

Med Venlig Hilsen 

Joan-Søstrene 


