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Forslag til folketingsbeslutning
om at underskrive og ratificere Europarådets konvention om vold mod kvinder

Folketinget pålægger regeringen at underskrive Europarådets konvention om vold mod kvinder inden udgangen af Folke-
tingsåret 2012-2013. Endvidere pålægges regeringen at ratificere konventionen inden udgangen af 2013.
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Bemærkninger til forslaget
Danmark har endnu ikke underskrevet Europarådets kon-

vention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvin-
der. Dette til trods for at Europarådets Ministerkomité tilba-
ge i april 2011 vedtog konventionen, og at konventionen si-
den maj 2011 har været åben for ratificering. Der har såle-
des været rigelig tid til at undersøge eventuelle implemente-
ringsvanskeligheder i forhold til dansk lovgivning. 18 euro-
pæiske lande har allerede underskrevet konventionen, inklu-
siv en række af de lande, som vi i Danmark normalt sam-
menligner os med, deriblandt Norge, Sverige, England,
Frankrig og Tyskland.

Ifølge skøn fra FN er cirka 100 millioner europæiske
kvinder udsat for vold i hjemmet, omtrent 28.000 af dem bor
i Danmark. Konventionen er ganske enestående, idet der er
tale om et internationalt og juridisk bindende instrument til
at forebygge vold, beskytte ofrene og sætte en stopper for
gerningsmændenes straffrihed. Konventionen kan derfor bli-
ve et vigtigt redskab til beskyttelse af disse ofre og fremme
af retssikkerheden i medlemsstaterne, således også i Dan-
mark, såfremt konventionen bliver underskrevet og ratifice-
ret.

Justitsministeren lovede tilbage i marts 2012 over for
Kvinderådet, at man i løbet af foråret 2012 ville have en af-
klaring af, hvilke lovændringer der er nødvendige, hvis Dan-
mark skal tiltræde konventionen. Nu – et år senere – lyder
der fortsat samme svar: Først inden sommer vil der foreligge
et resultat af undersøgelsen af eventuelle lovændringer, jf.
LIU alm. del – svar på spm. 40. At der skal gå over 2 år,
hvor Danmark har forholdt sig passivt til konventionen, vid-
ner om, at arbejdet ikke prioriteres, og at Danmark mister
terræn i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os
med, når det gælder kvinders rettigheder. Det står også i
skarp kontrast til, at to fremtrædende radikale folketings-
medlemmer i marts 2012 udtalte, at det er »både pinligt og
uansvarligt«, at Danmark ikke har underskrevet konventio-
nen, og at der skal rettes op på dette, jf. artiklen »Debat: Vi
svigter voldsramte kvinder«, Berlingske Tidende den 31.
marts 2012. Beslutningsforslaget pålægger derfor regeringen
at sætte handling bag ordene og leve op til Danmarks for-
pligtelser ved at underskrive og ratificere Europarådets kon-
vention om vold mod kvinder.
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Skriftlig fremsættelse

Nikolaj Villumsen (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved
at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om at underskrive og

ratificere Europarådets konvention om vold mod kvinder.
(Beslutningsforslag nr. B 120)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager
forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

3


