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Høringssvar til forslag til lov om ændring af straffeloven (Præcisering af, at tro, kulturelle
forhold og lignende ikke kan tillægges formildende betydning ved straffens fastsættelse).

Dansk Kvindesamfund har i over 100 år arbejdet for kvinders rettigheder og ligestilling mellem
kønnene. Organisationen har med sine to kvindekrisecentre et stort indblik i de konsekvenser, det har
for kvinder og børn at være udsat for vold.
Organisationen har læst lovforslaget og har følgende bemærkninger:
Det er positivt, at regeringen ønsker at lave en præcisering af, hvilke forhold der ikke kan tillægges
formildende betydning ved straffastsættelse. Denne lovændring har stor betydning for kvinder, der er
udsat for vold.
I Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet
erklærer de undertegnende medlemsstater, at enhver form for vold mod kvinder og vold i hjemmet
fordømmes, og at det med dyb bekymring erkendes, at kvinder og piger ofte udsættes for alvorlige
former for vold, såsom vold i hjemmet, seksuel chikane, voldtægt, tvangsægteskab, kriminalitet
begået under påberåbelse af såkaldt ”ære” og skamfering af kønsdelene, som udgør en alvorlig
overtrædelse af kvinders og pigers menneskerettigheder og er en væsentlig hindring for opnåelse af
ligestilling mellem kvinder og mænd (Europarådets konvention præambel).
I henhold til artikel 42 i Europarådets konvention, som de undertegnende medlemsstater er blevet
enige om, fastslås det, at vold mod kvinder og vold i hjemmet ikke kan retfærdiggøres med henvisning
til kultur, sædvane, religion, tradition eller såkaldt »ære«. Dette gælder især påstande om, at ofret har
overtrådt kulturelle, religiøse, sociale eller traditionsbundne normer eller sædvaner for passende
adfærd.
Det har store konsekvenser for kvinder, når de udsættes for vold, og med 38.000 voldsramte kvinder
årligt i Danmark, er det vigtigt at tage hånd om og hjælpe de kvinder, der vælger at anmelde den vold,
de er udsat for. Ved at præcisere hvilke forhold, der ikke er formildende, kan det blive lettere for
nogle kvinder at anmelde vold, da spørgsmålet om, hvorvidt gerningen har baggrund i ”tro, kulturelle
forhold eller lignende” ikke kan være formildende omstændigheder og dermed medføre lavere straf
for voldsudøveren.
Dansk Kvindesamfund så dog gerne, at lovteksten var endnu mere præcis og desuden indeholdt
samme ordlyd som artikel 42 i Europarådets konvention, så der i stedet for ”kan det ikke indgå som
formildende omstændighed, at gerningen har baggrund i tro, kulturelle forhold eller lignende” står
”kan det ikke indgå som formildende omstændighed, at gerningen har baggrund i kultur, sædvane,
religion, tradition eller såkaldt »ære«”. På denne måde er der ikke tvivl om hvilke forhold, der ikke
kan tillægges formildende betydning ved straffastsættelse.

