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Danners høringssvar til Forslag til Lov om ændring af straffeloven (samtykkebaseret 

voldtægtsbestemmelse). Sagsnr. 2019-731-0062. 

Organisationen Danner, der arbejder for kvinders rettigheder og hjælper ofre for fysisk, psykisk og 

seksuel vold, fremsender hermed i samarbejde med forsker Eva Bertelsen og sexologisk terapeut, 

Camilla Dremark, sit høringssvar til forslag om en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse.  

Organisationen Danner har lang erfaring som en aktør, der både driver et krisecenter, en række 

projekter og indsatser, arbejder nationalt og internationalt med kapacitetsopbygning af NGO’er, 

krisecentre og fagpersonale, samt arbejder med ligestilling og normer. Vi samarbejder bredt med 

mange organisationer. 

Eva Bertelsen, ph.d., forsker i det danske velfærdsarbejde med partnervold, aktuelt med et projekt 

om seksuel vold i parforhold. Camilla Dremark er sexologisk konsulent og terapeut med speciale i 

seksuel vold i parforhold, og leder af Exitcirklen i Jylland, der blandt andet tilbyder 

samtalegrupper for psykisk voldsramte. 

 

Generelle bemærkninger 

 

Vi tilslutter os høringssvaret fra det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet. Vi har 

derudover bemærkninger til lovforslaget, nævnt i det følgende.  

 

I Danner hilser vi en ny lovgivning baseret på samtykke velkommen. Vi anser lovgivningen som 

værende essentiel i et moderne samfund samt en vigtig milepæl i forhold til Danmarks 

overholdelse af Istanbulkonventionen (Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse 

af vold mod kvinder og vold i hjemmet). Samtykke er det internationalt anerkendte grundlag for 

kriminalisering af voldtægt i CEDAW og Istanbulkonventionen samt ved Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol. Det er derfor glædeligt, at en ny samtykkebaseret 

voldtægtsbestemmelse vil bringe dansk ret i bedre overensstemmelse med Danmarks 

konventionsmæssige forpligtelser. I den forbindelse henvises der også til Europarådets 

ekspertgruppes, GREVIO, evaluering i 2017 af Danmarks efterlevelse af Istanbulkonventionen. 

 

Samtidig vil en ny voldtægtsbestemmelse centreret om samtykke signalere, at alle personers 

seksuelle integritet og selvbestemmelsesret og ikke mindst personlige frihed er vægtet højt i den 

danske lovgivning og i samfundet generelt. 

Den nuværende lovgivning har i høj grad medvirket til, at mange kvinder, der har oplevet ikke at 

kunne sige fra overfor voldsomme overgreb, bagefter reagerer med både skam og skyld. De kan 

ikke se sig i den nuværende bestemmelses ordlyd om, at ”tiltvinge sig samleje ved vold eller 
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trussel om vold eller skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang”. Det betyder, at mange kvinder 

ikke anser overgrebene som ulovlige, både fordi de ikke gjorde (fysisk) modstand, og fordi 

gerningspersonen ikke anvendte vold eller trusler.  

Seksuel vold i parforhold 

 

Helt overordnet bemærker vi dog, at psykisk vold i lovforslaget ikke er velbeskrevet som 

fænomen, der har betydning, når voldtægt begås af en partner. I nogle parrelationer vil vold være 

en del af hverdagen. Er der psykisk vold i et forhold, er det vores erfaring, at der også vil være 

seksuel vold. Volden flytter umærkeligt ind i det seksuelle rum. Dette kommer til udtryk på et utal 

af måder. Det er vores erfaringer, at kvinder, der lever med en voldelig partner, beretter om 

voldtægter begået med fysisk vold og tvang, eller trusler herom. Ved disse voldtægter reagerer 

kvinderne genkendeligt med gråd, behov for at vaske sig, skyld, væmmelse ved egen krop, etc. Tal 

fra Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet understreger dette: De kvinder, der søger hjælp 

til sporsikring mv., som er udsat for de mest voldsomme fysiske overgreb, er de kvinder, der 

udsættes for overgreb af en partner eller eks-partner.1 

 

Men den seksuelle vold erfares også i andre, og ofte mere subtile, former: Mange kvinder, der 

lever med en voldelig partner oplever tvungne samlejer, hvor tvangen i højere grad er psykisk. 

Psykisk tvang omhandler de strategier, som voldsudøveren anvender til at opnå sex uden brug af 

fysisk vold. Det involverer implicit tvang, der betyder, at den udsatte i et forsøg på at beskytte sig 

selv (og måske sine børn) mod fysisk vold samtykker til sex uden lyst. Men det kan også komme 

til udtryk gennem eksplicitte tvangsstrategier, hvor voldsudøveren fx udøver emotionel afpresning, 

overbeviser en kvinde om, at det er en kvindes pligt at tilfredsstille sin mands seksuelle behov, at 

han forlader hende eller er utro, hvis ikke de har sex, når han har lyst. 

 

Denne subtile tvang virker, fordi kvinden er indfanget i vold. Det betyder, at seksuel aktivitet vil 

foregå på udøvers præmisser, og at det er svært for kvinden overhovedet at forstå, hvad hun 

oplever. Blandt andet fordi de voldelige overgreb bliver så almindelige, at de bliver hverdag – 

overgrebene er blevet normaliseret. Det er således ikke den enkelte situation, den enkeltstående 

seksuelle aktivitet, der i disse tilfælde afgør, om der er tale om voldtægt. Det er dét mønster af 

voldelige strategier, kvinden er underlagt, som gør tvungen sex mulig. 

 

En samlet vurdering af, hvorvidt et samtykke er afgivet frivilligt, bør således bero på en afsøgning 

af, om kvinden er underlagt psykisk vold, hvis voldtægt er udført af partner eller eks-partner. En 

kvinde fanget i psykisk vold af sin partner kan under ingen omstændigheder afgive samtykke reelt 

frivilligt. At hun ingen seksuel selvbestemmelse har, er netop én af konsekvenserne af partnervold.   

 

Dette forhold har betydning for flere elementer i forslaget, særligt forhold omkring, hvordan 

samtykke objektivt kommer til udtryk og kan sandsynliggøres. 

 

”Deltagelse i samlejet, herunder personens ord og handlinger” 

 

 
1 Rigshospitalet/Center for Seksuelle Overgreb – i tal for perioden 2014-2018, side 19.  



 
 

Det er en kendt sikkerhedsadfærd for voldsudsatte kvinder at deltage aktivt i samleje for at undgå 

dét, kvinden i øjeblikket opfatter som værre: fysisk vold, at det går ud over hendes børn i stedet, 

massiv dagevis lang ignorering eller eksplicit utroskab. Det er fx en udbredt erfaring, at kvinder, 

der har samleje med en voldelig partner, stønner eller tilbyder sig på forskellige vis alt efter 

udøvers anvisninger.  

 

Det må igen på det kraftigste understreges, at granskning af kvindens objektive adfærd under 

tilsyneladende samtykket sex er misvisende, hvis kvinden lever med en voldelig partner. Det må 

endvidere understreges, at dette forhold kræver kendskab til voldens dynamikker hos både 

politiet og dommere. 

 

”Total passivitet” 

 

Vi er i høj grad enige i forslagets understregning af, at i de situationer, hvor der udvises total 

passivitet fra den ene persons side, er der en formodning for, at vedkommende ikke samtykker. 

Særligt hvis der, som det i denne sammenhæng gør sig gældende, er tale om en anmeldelse for 

voldtægt. 

 

Det må dog nuanceres, at passivitet ikke blot er en fysiologisk reaktion. Passivitet kan være et 

sikkert valg. At der er foretaget et valg, betyder dog ikke, at der ikke er tale om sex uden 

samtykke, men indikerer snarere, at der er bagvedliggende psykisk tvang eller viden om, at 

manden er kapabel til at ty til fysisk vold. 

 

”Tidligere samleje gennemført med samtykke” 

 

Det understreges i forslaget, at det ”naturligt” vil indgå i vurderingen af om, der kan foreligge 

samtykke, hvorvidt parterne tidligere har haft samleje gennemført med samtykke. Voldelige 

relationer er ikke voldelige fra begyndelsen. At et par tidligere har haft samtykket sex betyder altså 

ikke, at voldtægter ikke kan forekomme. Partnervoldtægter kan endog, jf. Center for Seksuelle 

Overgreb, foregå yderst voldsomt. Myndighedernes afsøgning af parternes seksuelle relation bør 

således foregå nuanceret og ikke mekanisk i den grad, der implicit indikeres i udkastet. 

 

Afsluttende bemærkninger 

 

Vi er opmærksomme på, at det kan være vanskeligt at løfte bevisbyrden i sager med 

partnervoldtægter, både generelt, men i særdeleshed, hvor den psykiske vold styrer den seksuelle 

relation. Men med viden og indsigt samt lovbemærkninger, der forklarer og tager højde for den 

psykiske volds betydning, kan vi sikre, at også ofre for denne forbrydelse sikres den bedst mulige 

retsstilling. Og derigennem styrke tilliden til politiet og retssystemet, ligesom det vil øge 

anmeldelseshyppigheden i sager om voldtægt. 

 

Vi anbefaler sideløbende med implementeringen af loven at uddanne politiets efterforskere i 

voldens dynamikker samt traumereaktioner. Samtidig bør der arbejdes kulturelt med de bias, der 

giver særligt kvinder en opfattelse af ikke at blive troet på og lægger skyld og skam på offeret, 

snarere end at stille gerningspersonen til regnskab for sine handlinger.  



 
 

 

Vi henviser i denne forbindelse til Grevio udvalgets inspektion af Danmarks overholdelse af 

Istanbulkonventionen i 2017. I sin afrapportering anbefaler udvalget (”strongly encourages”), at 

danske myndigheder indfører obligatorisk træning af politiansatte, der således får indblik i alle 

former for vold, herunder den særlige kønsbaserede vold, som rammer kvinder og piger. Udvalget 

anbefaler desuden (”strongly encourages”), at dette sker i hele landet samt at træningen ledsages 

af guidelines, der sikrer ensartet og professionel behandling af sagerne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lisbeth Jessen/Danner, Camilla Dremark og Eva Bertelsen 

 

 


