Justitsministeriet
Politi- og Strafferetsafdelingen
Slotsholmen 10
1216 København K

København, den 1. november 2016

Vedrørende høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven, lov om
fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester
(Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i
straffesager m.v.)
Foreningen Joan-Søstrene har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag til høring.
Joan-Søstrene, som i 40 år har rådgivet kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel
chikane, er positive overfor de foreslåede lovændringer, som vi anser som en nødvendig
og tidssvarende effektivisering af strafferetsplejen. Joan-Søstrene har derfor heller ingen
bemærkninger til punkterne 2.1.-2.5. og punkterne 2.7.-2.9.
Ved læsning af punkt 2.6. om anonymisering af forurettedes identitet glæder det JoanSøstrene, at man fra lovgivers side har fundet grund til at styrke retsstillingen for
forurettede i sager vedrørende overtrædelse af straffelovens § 210 om incest. Vi hilser
dermed lovforslaget velkomment.
Incestofre, herunder også voksne med senfølger efter sexuelle overgreb i barndommen, er
en særdeles sårbar gruppe, som man fra politisk side bør tage væsentligt bedre hånd om.
Alle politikere er tilsyneladende enige om at det er en vigtig sag, men alligevel er det
afsatte budget kun cirka 25% af, hvad der er brug for, hvis man spørger eksperterne.

Sluttelig vil Joan-Søstrene benytte lejligheden til at opfordre til, at straffelovens §§ 41 e, stk.
4, 3. pkt. og 1017 b, stk. 1 fremover håndhæves effektivt. Det er desværre Joan-Søstrenes
erfaring, at dette ikke altid sker i praksis.
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.

