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Besvarelse af spørgsmål nr. 1 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 
forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om pas 
til danske statsborgere m.v. (Styrket indsats mod seksuelle overgreb 
mod børn og styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb) (L 78)  
 
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til lov om 
ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om pas til danske statsborgere 
m.v. (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn og styrket rådgiv-
ning til ofre for seksuelle overgreb) (L 78), som Folketingets Retsudvalg har 
stillet til justitsministeren den 7. december 2021.  
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Spørgsmål nr. 1 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 
om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om pas til danske 
statsborgere m.v. (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn og 
styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb) (L 78): 
 

”Hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre, at der kommer 
mere forskning på området, således at det fremadrettet er muligt 
at træffe fagligt begrundede beslutninger på området?” 

 
Svar: 
 
Det bemærkes indledningsvist, at det ved besvarelsen af spørgsmålet er lagt 
til grund, at der spørges til forskningen vedrørende virkningen af et forbud 
mod sexdukker, der fremstår som børn.  
 
Regeringen mener, at der er behov for at sende et klart signal om, at seksu-
elle overgreb mod børn på ingen måde kan accepteres, og at børn derfor 
heller ikke skal seksualiseres i en grad, at de gøres til genstand for virkelig-
hedstro dukker, der er skabt med et seksuelt formål for øje. Derfor foreslår 
vi, at der indføres et forbud mod sexdukker, der fremstår som børn, selvom 
forskningen på området er sparsom og ikke entydig.  
 
Justitsministeriet vil fremadrettet følge forskningen på området, men mini-
steriet har ikke overvejelser om at iværksætte konkrete initiativer, der skal 
sikre, at der kommer mere forskning på området.  
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