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Høring over forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold,
opholdsforbud og bortvisning og ægteskabsloven (Selvstændig bestemmelse om
psykisk vold)
Dansk Kvindesamfund takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslag om
kriminalisering af psykisk vold. Vi har med interesse læst Justitsministeriets forslag til
ændring af straffeloven mht. en selvstændig bestemmelse om psykisk vold og har følgende
generelle bemærkninger:
Indførelse af en selvstændig strafbestemmelse om psykisk vold er en anerkendelse af ofre for
psykisk vold og den skadespåvirkning, som denne form for vold påfører ofrene. En
selvstændig strafbestemmelse understreger, at psykisk vold er strafbart på lige fod med fysisk
vold og et problem, der skal gribes ind overfor. Dansk Kvindesamfund hilser derfor
lovændringen velkommen.
Kriminaliseringen styrker politiets og straffesystemets indsats på området. Der er tale om et
strafområde, der ofte vil være svært beviseligt, og formentligt vil sager, der bliver ført helt til
domstolene, være sjældne. Men vedtages lovforslaget i sin nuværende form, vil det formentlig
på sigt skabe en holdningsændring i befolkningen. Det vil samtidig være et klart signal om, at
psykisk vold i form af systematisk nedværdigende, manipulerende eller krænkende adfærd
ikke er acceptabelt.
I praksis vil det forhåbentlig give ofrene en form for retfærdighed eller oprejsning i mødet
med retssystemet, fremfor den klare afvisning som oftest er den umiddelbare respons, ofre
møder i dag. Af samme årsag finder vi Justitsministeriets beslutning om at afholde
merudgifterne ved den nye bestemmelse inden for Justitsministeriets eksisterende
økonomiske rammer beklagelig. Det er nødvendigt at afsætte midler til uddannelse af politi og
anklagemyndighed for at sikre en grundig undervisning og træning af samme instanser, så
den nye strafbestemmelse om psykisk vold kan blive implementeret i praksis.
Vi anerkender, at psykisk vold er et komplekst begreb, og det kan være svært at afgrænse
eller definere dette fænomen, men opfordrer Justitsministeriet til at fjerne den indledende
sætning om det forventede lave antal sager. Sætningen sender et bekymrende signal om, at
politi og anklagemyndighed ikke behøver at prioritere sager om psykisk vold.
Det er Dansk Kvindesamfunds vurdering, at Justitsministeriets beskrivelse af psykisk vold i
sin helhed er dækkende, og vi tilslutter os den forståelse af psykisk vold, der ligger til grund
for forslaget. Dog bemærker Dansk Kvindesamfund, at Justitsministeriets lovforslag om en
selvstændig bestemmelse om psykisk vold ikke indeholder en ligestillingsvurdering. Danmark
er ifølge EU-traktatens artikel 2 og 3 forpligtet til at indarbejde et ligestillingsaspekt i alle sine

politikker og aktiviteter, herunder at ligestillingsvurdere alle lovforslag ved at kortlægge
eventuelle ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslagene.
Dansk Kvindesamfund opfordrer derfor Justitsministeriet til, i det videre lovforberedende
arbejde, at foretage en sådan ligestillingsvurdering. Samtidig ønsker Dansk Kvindesamfund at
påpege, at identifikationen af lovforslagets kønsneutrale udformning ikke per automatik
indebærer, at det ikke har ligestillingsmæssige konsekvenser. Ved ligestillingsvurderingen af
lovforslaget vil det således være relevant at se på det statistiske faktum, at kvinder i langt
højere grad end mænd udsættes for psykisk vold (Psykisk partnervold – en kvantitativ
kortlægning, 2018. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.)
Dansk Kvindesamfund tilslutter sig med disse bemærkninger in mente lovforslaget om en
selvstændig bestemmelse om psykisk vold.

