
en moderne forståelse af sex og en præventiv lov
Det forventes, at en samtykkelov vil rykke ved holdninger både i retssystemet og i 
befolkningen, samt at den på sigt vil føre til færre voldtægter. Vi vil få et mere r
espektfuldt samfund med en moderne forståelse af sex, hvor begge er ligeværdige i 
det seksuelle samvær. 

en forsikring om, at bevistemaet om samtykke i en retssag vil 
fokusere på, hvorvidt der er blevet givet og sikret et samtykke
Ved samtykke har begge parter ansvar for aktivt at sikre sig, at sex sker frivilligt ved 
fx at tjekke ind hos hinanden undervejs. I en retssag vil samtykke frem over være 
bevistemaet. Det vil være anderledes end i dag, hvor fokus er på fysisk vold, og 
hvorvidt offeret har gjort modstand. 

en fremtidssikring af den danske voldtægtsbestemmelse til 
gavn for vores børn
Børn og unge skal også kunne udforske deres seksualitet uden at være usikre på 
deres rettigheder. Man må godt have sex, når man er 15 år eller derover. Giver man ikke 
samtykke til sex, så har den anden pligt til at respektere det.

en lovgivning, der sætter Danmark i ’det gode selskab’ i Europa
I ni europæiske lande: England, Irland, Nordirland, Wales, Scotland, Luxembourg, 
Belgien, Tyskland og Sverige er sex uden samtykke lig med voldtægt. Spanien, 
Finland og Danmark er på vej med ny lovgivning men mangler det sidste skub.









Samtykke-lov 
ER …

Kære ungdomspolitiker! 
Tjek din viden om den samtykke-lov, Folketinget 
forhandler om lige nu. Det centrale spørgsmål er, 
om loven skal baseres på samtykke. Det mener vi, 
at den skal. Se her hvorfor:

Samtykke-lov 
er IKKE …









et stykke papir, som man skal skrive under på, inden 
man har sex

omvendt bevisbyrde
Det er naturligvis anklagemyndigheden, der skal løfte bevisbyrden, og som i alle andre 
retssager er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. 

en helt ny forståelse af voldtægtsbegrebet
Samtykke ligestiller begge parters ansvar for at sikre et aktivt tilsagn til sex. 

’en kvindesag’, men også noget for mænd 
Halvdelen af befolkningen mener, at det skal være strafbart at indlede samleje, hvis 
partneren ikke har givet samtykke. Iflg. Tryghedsmålingen 2019-2020.  

 det samme som frivilligheds-lov
 Ved frivilligheds-lov  kan ’passivitet’ under akten kategoriseres som accept. Også hvis 
passiviteten skyldes, at man fx ’fryser’ i situationen. Det sker for 70 procent af voldtægtsof-
re ifølge en svensk undersøgelse fra Karolinska Instituttet.

 Ved samtykkelov  skal der altid ske en aktiv tilkendegivelse af sex (verbalt eller krops-
ligt), og tilkendegivelsen kan altid trækkes tilbage. Dermed kan fx en mand, der udøver 
psykisk og seksuel vold mod en kvinde, dømmes for voldtægt, selvom kvinden under 
akten forholdt sig passivt eller undlod modstand – samtykke kan kun gives, når man ikke 
behøver frygte den andens reaktion, hvis man siger nej.

 







En SDU-undersøgelse fra 2108 viser, at 24.000 
kvinder har været udsat for voldtægt eller 
forsøg på voldtægt, mens Justitsministeriets 
seneste Offerundersøgelse siger 6.700 årligt. 
Ifølge Justitsministeriet modtog politiet 1.457 
anmeldelser om voldtægt eller voldtægtsforsøg 
i 2019. I knap 60 procent af sagerne blev 
der rejst sigtelse. Kun 69 af disse førte til en 
fældende dom. Derudfra kan man konkludere, at 
retsbeskyttelsen for voldtægtsofre er svag. 

De fleste voldtager en partner/veninde 
– og det foregår i hjemmet

Så kære ungdomspolitikere, lyt til os, når vi 
anbefaler jer at arbejde for en samtykkebaseret 
voldtægtsbestemmelse, og anbefal jeres 
moderpartier at gøre det samme. På den måde 
kan Danmark leve op til vores forpligtelser i 
Istanbulkonventionen – og få en tidssvarende 
voldtægtslovgivning. 
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Offer og gerningsperson kender hinanden som venner, (eks)partnere eller ægtefæller i halvdelen af alle voldtægter 
– og oftest er den forurettede en kvinde. Den typiske gerningssituation er ’en almindelig dag i et privat hjem’ eller 
’ved en fest eller bytur’. Iflg. Det Kriminalpræventive Råd. 

En flirt eller bar hud er ikke samtykke
Lige meget om man har masser af tøj på til en fest eller bittesmå shorts, om man 
danser på bordene eller kysser osv., så er det ikke samtykke til sex. Samtykke betyder, 
at man hver især løbende har ansvar for at tjekke ind hos hinanden, så samleje altid 
foregår frivilligt – ellers er det voldtægt.

Mellem 6.700 og 
24.000 kvinder er
udsat for voldtægt 
eller forsøg på 
voldtægt årligt
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