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Spørgsmål nr. 234 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere på henvendelsen fra Everyday Se-

xism Project Danmark, jf. REU alm. del - bilag 76, og redegøre 

for, om ministeren har igangsat nogle af de foreslåede initiati-

ver? Og vil ministeren supplerende oplyse, om ministeren kan 

anbefale, at regeringen arbejder for at få et tværsektorielt sam-

arbejde mod voldtægt målrettet forebyggelse, hjælp til ofre, fo-

kus på gerningspersoner, indsats i retssystemet samt viden og 

uddannelse, som også beskrevet i henvendelsen fra Everyday 

Sexism Project Danmark?” 

 

Svar: 

 

Voldtægt er en af de mest krænkende forbrydelser, et menneske kan udsæt-

tes for, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe ofrene. Sager om vold-

tægt og andre seksuelle overgreb er derfor et helt centralt fokusområde for 

mig som justitsminister. 

  

På den baggrund besluttede jeg i 2019 at gennedsætte det ekspertpanel, som 

den tidligere justitsminister nedsatte i 2018 med det formål at komme med 

bud på, hvordan vi kan blive bedre til at forebygge voldtægt og tage hånd 

om voldtægtsofre i hele sagsforløbet. Ekspertpanelet overrakte mig i no-

vember 2019 deres sidste anbefalinger, og jeg er taknemmelig for, at ek-

spertpanelet har brugt deres viden og indsigt til at komme med konkrete 

forslag til, hvordan vi kan forbedre forholdene for ofre for voldtægt. 

 

Justitsministeriet er i samarbejde med bl.a. Ligestillingsafdelingen under 

Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet ved at un-

dersøge, hvordan ekspertpanels anbefalinger kan blive til virkelighed. I den 

forbindelse har Ligestillingsafdelingen under Beskæftigelsesministeriet op-

lyst, at det forventes, at en oplysningskampagne om sprogbrug, kultur, sam-

tykke og frivillighed kan iværksættes omkring årsskiftet, mens Børne- og 

Undervisningsministeriet forventer, at initiativer på undervisningsområdet 

kan blive iværksat i skoleåret 2021/2022.  

 

Herudover kan jeg oplyse, at en forbedring af oplevelsen blandt voldtægts-

ofre af politiets og anklagemyndighedens sagsbehandling er noget af det, 

der kan drøftes med partierne i forbindelse med de igangværende forhand-

linger om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden. 
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For så vidt angår opfordringen i henvendelsen fra Everyday Sexism Project 

Danmark til ligestillingsministeren vedrørende en handlingsplan må jeg 

henvise til ligestillingsministeren.   
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