Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer
Kommentar: Dansk Kvindesamfund udtaler sig her om, hvordan lovliggørelse af peberspray kan
påvirke den gruppe mennesker (kvinder), som Dansk Kvindesamfund arbejder for.
2.3.1. Lovliggørelse af peberspray i eget hjem
I Dansk Kvindesamfund arbejder vi blandt andet for, at kvinder og børn ikke udsættes for vold.
Erfaringen fra vores to krisecentre viser os desværre, at partnervold er et stort problem, og at det
ikke er blevet mindre med tiden.
Over 38.000 kvinder udsættes hvert år for partnervold, og at indføre en lov, hvor man gør det muligt
at forsvare sig med peberspray, sætter den enkelte kvinde i et dilemma. Skal hun vælge at få en
peberspray, velvidende om at hun udsætter sig selv for en risiko, der hedder konfliktoptrapning,
eller skal hun undlade at få en peberspray og måske møde offentligheden med spørgsmålet:
”Hvorfor brugte du ikke peberspray til at forsvare dig selv?”.
Kort sagt er vi i Dansk Kvindesamfund bekymrede for, at brugen af peberspray kan eskalere en
konflikt i et hjem og dermed føre til større skade end gavn. Det kan i vores optik have en
kontraproduktiv effekt at give mulighed for at erhverve sig en peberspray, da man laver
symptombehandling og ikke tager sig af det reelle problem (mænds vold mod kvinder), som vi
anser for at være kollektivt, og ikke kun individuelt.
2.3.2 Tilladelsesordning
En tilladelsesordning, hvor personer, der kan anses for at have et særligt behov for at besidde
peberspray, f.eks. personer, som vurderes at være i risiko for overfald i forbindelse med
æresrelaterede konflikter, samlivsrelaterede konflikter eller stalking, mener vi, skal undersøges
nærmere.
Kvinder, som er udsat for æresrelaterede konflikter, samlivsrelaterede konflikter og stalking, er
meget sårbare. Vi ønsker at gøre opmærksom på, at en tilladelse til, at kvinder, som vurderes at
være i risiko for overfald, kunne være en del af en løsning på ovenstående problematikker, hvis man
lavede en større undersøgelse, hvor de udsatte kvinder forhøres. Vi ønsker dog at sætte fokus på, at
peberspray aldrig kan stå alene, og vi vil derfor anbefale, at der kigges på alternative og supplerende
løsninger i forhold til, hvordan man kan sørge for disse kvinders sikkerhed og følelse af at blive
taget alvorligt af myndighederne. Som med kommentarerne fra 2.3.1 om lovliggørelse af
peberspray i eget hjem, er det vores klare opfattelse, at et fokus på individet som den, der kan ændre
på volden og truslen fra den voldsudøvende part, ikke virker i forhold til at skabe mindre vold. Der
skal derimod fokus på, at vold mod kvinder er et samfundsproblem, som ikke kan overføres på det
enkelte offer.

