
 
Justitsministeriet      
Slotsholmen 10 
1216 København K                                 København, den 13. juni 2017 
Strafferetskontoret@jm.dk  
 
Vedrørende høring over betænkning nr. 1563/2017 om freds- og ærekrænkelser – 2017-730-1190.  
 
 
Foreningen Joan-Søstrene har modtaget ovennævnte betænkning om freds- og æreskrænkelser til høring. 

 

Joan-Søstrene, som i over 40 år har rådgivet kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel 

chikane, har med interesse læst ovennævnte betænkning og har følgende bemærkninger til udvalgte afsnit:  

For så vidt angår straffelovens § 264 d konkluderer Straffelovrådet på side 99, at der "...ikke er grundlag for 

at foreslå ændringer med hensyn til kriminalisering af digitale sexkrænkelser ... Baggrunden herfor er, at de 

gældende straffebestemmelser på hensigtsmæssig måde kriminaliserer sådanne forhold...".  

Det er imidlertid Joan-Søstrenes erfaring, at den eksisterende lovgivning ikke yder tilstrækkelig – hvis nogen 

- beskyttelse over for de kvinder, der er udsat for digitale sexkrænkelser. Dette skyldes muligvis som 

konkluderet af Rådet ikke lovgivningen i sig selv, men i højere grad den hidtidige samfundsmæssige tilgang 

til sådanne krænkelser. F.eks. har politiet været stærkt tilbageholdende, når det gælder modtagelse af 

anmeldelser af digitale sexkrænkelser. Dette har ofte været begrundet med politiets ressourceproblemer, men 

kan meget vel bero på en grundliggende manglende forståelse af krænkelsen og ofrets situation eller også 

uvidenhed om lovgivningen på området. De få retsafgørelser, som findes på retsområdet, er absolut ikke 

repræsentative for problemets egentlige omfang, og selvom det i enkeltstående tilfælde er lykkedes at få en 

gerningsmand idømt både straf og dømt til at betale en torterstatning til offeret, har langt de fleste ofre været 

efterladt retsløse.  

Som anført af Rådet kan det i mange tilfælde have vidtrækkende psykologiske konsekvenser for ofre for 

digitale sexkrænkelser, navnlig når billeder videregives på internettet. Vi hilser det derfor velkomment, når 

Straffelovrådet lægger op til, at strafferammen skal stige for overtrædelse af straffelovens § 264 d til 2 års 



fængsel. En sådan stigning er netop i tråd med forbrydelsens alvor, men kan ikke stå alene. Joan-Søstrene ser 

et betydeligt behov for efteruddannelse af politiet på området, tildeling af flere ressourcer til området og ikke 

mindst - som anført af Rådet på side 107 - en oplysningsindsats over for særligt de unge. 

Joan-Søstrene har i øvrigt bemærket sig, at Straffelovrådet under sit kommisorie har holdt møder med og 

inddraget bemærkninger fra universitets- og medieverdenen, hvilket formentligt har bidraget positivt til 

Rådets arbejde. Henset til Rådets nuværende sammensætning, finder Joan-Søstrene det ønskværdigt at Rådet 

også fremover vil inddrage organisationer og instanser, der arbejder direkte med ofrene og på den måde også 

får bidrag fra de mennesker, som er direkte berørt af Rådets arbejde.  

 

Såfremt vi kan bistå med yderligere oplysninger eller bemærkninger, står vi naturligvis til rådighed. 

Vedhæftet følger en folder om os og vores arbejde. 

 
 

 
 

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. 


