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Spørgsmål nr. 1 (B 120) fra Folketingets Ligestillingsudvalg:

”Ministeren bedes kommentere notat samt præsentationer fra 
Det Nationale Voldsobservatorium, jf. B 120 – bilag 1 og 2.”

Svar:

Notatet fra Det Nationale Voldsobservatorium (B 120 – bilag 1) indehol-

der navnlig en beskrivelse af Det Nationale Voldsobservatorium. Endvide-

re anføres det i notatet, at Justitsministeriet ikke i sine svar på Kvinderå-

dets henvendelser ”har kastet lys over, hvad der evt. forhindrer at Danmark 

fuldt ud anerkender” Europarådets konvention til forebyggelse og bekæm-

pelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Notatet indeholder desuden 

en oversigt over konventionens formål og indhold.

Præsentationerne fra Det Nationale Voldsobservatorium (B 120 – bilag 2) 

indeholder ligeledes bl.a. en oversigt over formål og indhold i Europarå-

dets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og 

vold i hjemmet. Præsentationerne indeholder desuden bl.a. en oversigt 

over internationale handlingsplaner og konventioner samt oplysninger om 

voldens omfang i Danmark. Endvidere omtales Kvinderådets henvendelser 

til Justitsministeriet om konventionen.

Materialet giver ikke Justitsministeriet anledning til særlige bemærkninger.

Som justitsministeren redegjorde for under 1. behandlingen af beslutnings-

forslaget, er Justitsministeriet sammen med de øvrige berørte ministerier i 

gang med at undersøge, i hvilket omfang det vil være nødvendigt at ændre 

dansk lovgivning, for at Danmark kan leve op til forpligtelserne i henhold 

til konventionen, såfremt Danmark ratificerer konventionen.

Justitsministeriet forventer i indeværende halvår at kunne orientere Folke-

tingets Retsudvalg om resultatet af undersøgelsen.


