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Indledning
v. overlæge Ulla Bonde van Zwol

Året 2016 var et på mange måder vigtigt år for voldtægtsområdet og for de mange kvinder og
mænd, der får deres liv ødelagt af et seksuelt overgreb. Et massivt mediefokus på voldtægter,
heriblandt håndtering af voldtægtssager hos politiet og ofrenes behandling i sagsforløbene, skabte
opmærksomhed om emnet blandt politikere og i befolkningen. Justitsministeriet iværksatte på den
baggrund et 360 graders eftersyn af området omkring voldtægtssager i september 2015.
Undersøgelsen, der bestod i en manuel gennemgang af alle sager (ca. 400) fra 1. kvartal af 2015,
pegede på en meget uensartet anvendelse af undersøgelsesnumre og de såkaldte skarpe
(registrerede) journalnumre. Det blev ud fra undersøgelsen estimeret, at det reelle antal
anmeldelser årligt ligger på 900‐1.100, mod de 628 anmeldelser, der var registreret i 2015. Politi og
politikere tog desuden på studietur til Sverige, hvor der anmeldes ca. 5 gange flere sager pr.
100.000 indbyggere end i Danmark. Endelig blev der foretaget en gennemgang af relevant
efteruddannelse af anklagere og politi i forhold til afhøringsteknik og offerhåndtering.
I november 2015 udsendte Justitsministeriet en skrivelse til rigsadvokater og politikredse om ikke
længere at anvende undersøgelsesnumre til sædelighedssager, men derimod oprette et såkaldt
skarpt journalnummer på anmeldelsen, hvilket har bevirket bedre registrering af antallet af
henvendelser. I maj 2016 blev strafferammen for voldtægt hævet fra 2½ år til 3½ år. 72‐timers
reglen, der bevirker, at overgreb anmeldt mere end 72 timer efter hændelsen ikke berettiger til
erstatning fra Erstatningsnævnet, har også været til eftersyn. Justitsministeren har således varslet
fremsættelse af lovforslag i foråret 2017, således at 72‐timers reglen formentlig kan ophæves i
løbet af året.
Antallet af henvendelser på Center for Voldtægtsofre, OUH har været stigende i løbet af året. Det
er positivt, at stadig flere voldtægtsramte henvender sig for at få hjælp på landets voldtægtscentre,
hvor de kan få akut hjælp, blive undersøgt af retsmediciner med henblik på sikring af spor og
dokumentation af eventuelle skader, få hjælp til at anmelde overgrebet samt blive henvist til
centrets psykologer og socialrådgiver. Der er dog utvivlsomt fortsat et stort antal af voldtægter,
hvor de ramte personer ikke søger hjælp og ligeledes mange overgreb, der ikke bliver anmeldt til
politiet.
Vi glæder os i Center for Voldtægtsofre over de mange initiativer til optimering af voldtægtsramtes
vilkår og ser frem til endnu et år med godt samarbejde med blandt andet politiet, retsmedicinsk
institut, Psykologisk Institut SDU og CfV i Århus.
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Centrets tilbud
v. centersygeplejerske Jeanne Gotthard

Center for Voldtægtsofre er et tværfagligt center, hvor der er tilknyttet læger, sygeplejersker,
retsmediciner, psykologer og socialrådgiver. Alle over 15 år bosiddende på Fyn kan henvende sig i
centeret inden for 7 døgn efter er seksuelt overgreb. Såfremt det seksuelle overgreb er foregået på
Fyn og den voldtægtsramte er bosiddende uden for Fyn, vil den første henvendelse kunne ske på
Center for Voldtægtsofre. Personalet vil videreformidle eventuel opfølgning til det Center den
voldtægtsramte er tilknyttet. Har den voldtægtsramte brug for hjælp efter 7 døgn, skal
henvendelsen til centret foregå telefonisk.
Ved henvendelse efter et seksuelt overgreb inden for 7 døgn, vil man blive modtaget af en
sygeplejerske, der koordinerer forløbet. Den voldtægtsramte vil få tilbud om hjælp og støtte til en
eventuel politianmeldelse – en retsmedicinsk undersøgelse, hvor der bliver sikret DNA spor og
undersøgt for seksuelt overførte sygdomme – forebyggende behandling for Klamydia og eventuel
graviditet ‐ psykologsamtaler samt opfølgende samtaler ved en sygeplejerske og eller en læge.
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Statistiske oplysninger CfV Odense, 2016
1.1

Tabel 1: Antal henvendelser

2005

2006

2007

v. centersygeplejerske Jeanne Gotthard

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016

Akutte

61

71

*Senofre

44

50

Mænd

Total

52

1

1

1

1

0

2

2

2

3

3

2

57

67

66

53

55

70

66

50

76

105

121

Akutte ofre er betegnelsen for de ofre, der har været udsat for et overgreb begået inden for 7 fulde
døgn.
* Senofre er betegnelsen for de ofre, der henvender sig i Centeret mere end 7 fulde døgn efter at
have været udsat for et overgreb.
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Tabel 2: Antal akutte henvendelser fordelt på året
2016

%

Januar

4

5,6 %

Februar

4

5,6 %

Marts

6

8,5 %

April

9

12,7 %

Maj

7

9,8 %

Juni

5

7,0 %

Juli

6

8,5 %

August

6

8,5 %

September

8

11,3 %

Oktober

7

9,8 %

November

5

7,0 %

December

4

5,6 %

Total

71

100 %
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Der ses intet signifikant mønster i antallet af henvendelser fordelt over året. I 2016 er der flest
henvendelser i april, maj, september og oktober.
I 2015 var der flest henvendelser i juli, august, oktober, november og december.
Der ses generelt en stigning i akutte henvendelser over de senere år. Inden for de sidste 3 år er der
sket flest henvendelser i juli, og oktober/november.

Tabel 3: Antal akutte henvendelser fordelt på ankomsttidspunkt
2016

Antal i %

Klokken 8 – 16

28

39,4 %

Klokken 16 – 24

32

45,0 %

Klokken 24 – 8

11

15,5 %

Total

61

100 %

Fordelingen af henvendelserne har rykket sig, og vi har igen fået flere opkald i aften/nattetimerne.
Der er fra 2015 – 2016 sket en stigning fra 31,2 % til 45 % i tidsrummet kl. 16-24. De sidste par år
har vist, at ca. halvdelen af henvendelserne har ligget i dagtimerne fra kl. 8.00 – 16.00.
Tabel 4: Akutte henvendelser fordelt på døgnet

Mandag kl. 8.00 – fredag kl.
24.00
Lørdag kl. 0.00 – mandag kl.
8.00

2016

%

37

52,1 %

34

47,9 %

Svarer til 2014 og 2015, hvor henvendelserne næsten ligeligt fordeles mellem hverdage og
weekender.

Tabel 5: Antal timer fra overgreb til henvendelse i det akutte forløb.
2016

%

0 – 12 timer

27

38,0 %

12 – 24 timer

13

18,3 %

24 – 48 timer

7

9,9 %

48 timer – 7 døgn

24

33,8 %

Total

71

100 %
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I 2015 har 82 % henvendt sig inden for 48 timer. Tallet har været stabilt siden 2013. Dog er der sket
en ændring her i 2016, hvor ”kun” 66,2 % har henvendt sig inden for 48 timer.
Der ses en markant stigning fra 18 % i 2015 til 33,8 % i 2016 i henvendelser fra 48 timer til 7 døgn.

Tabel 6: Den ramtes samlivsforhold (kun akutte)
2016

%

Gift / samlevende

10

14,1 %

Bor alene

27

38,0 %

Bor hjemme

20

28,2 %

Andet / uoplyst

14

19,7 %

Total

71

100 %

Fordelingen er som i 2015, hvor hovedparten bor alene. Fra 2015 til 2016 ses lille stigning fra 21,3
% til 28,2 % af hjemmeboende ofre.

Tabel 7: Den ramtes beskæftigelse (kun akutte)
2016

%

Under uddannelse

29

40,8 %

Faglært arbejder

3

4,2 %

Ufaglært arbejder

5

7,0 %

Uden beskæftigelse

11

15,5 %

Andet

17

23,9 %

Uoplyst

6

8,5 %

Total

71

100 %

Fordelingen er som i de foregående år, hvor ca. halvdelen af voldtægtsofre er under uddannelse.
Fra 2015-2016 ses der dog en lille stigning inden for ufaglærte fra 1,6 % - 7% samt uden
beskæftigelse fra 8,2 % til 15,5%. Dog har vi haft langt flere henvendelser hvor den ramte ikke har
oplyst beskæftigelses status.
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Tabel 8: ”Henviser” (kun akutte)
2016

%

Politi

36

50,7 %

Selv

11

15,5 %

Skadestue

8

11,3 %

Egen læge / vagtlæge

4

5,6 %

Andet / uoplyst

4

5,6 %

Total

71

100 %

Antallet af politihenviste samt selvhenviste er stort set uændret fra 2015-2016. Der ses en lille
stigning i henviste fra skadestuen.

Tabel 9: Opfølgende samtaler
2016

%

Opfølgende samtale med
sygeplejerske (akut forløb)

36

50,7 % (36/71)

Heraf udeblevet

16

44,4 % (16/36)

Psykologsamtaler (akut
forløb)

47

66,2 % (47/71)

Psykologsamtaler til senofre

38

76,0 % (38/50)

Psykologsamtaler med ofre
fra andre centre

4

Antallet af opfølgende samtaler med sygeplejerske er steget fra 45,9 % i 2015 til 50,7 % i 2016.
Som i de foregående år er det cirka halvdelen, der udebliver fra sygeplejesamtaler. Der ses fra
2015 til 2016 et markant fald i andelen af akutte ofre, der kommer til samtale hos psykolog, fra 90,2
% til 66,2 %.
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Tabel 10: Antal akutte henvendelser fordelt på alder
2016

%

< 15 år

4

5,6 %

15 – 19 år

14

19,7 %

20 – 24 år

27

38,0 %

25 – 29 år

8

11,3 %

30 – 34 år

3

4,2 %

Over 34 år

15

21,1 %

Total

71

100 %

Tendensen er den samme som for 2014 og 2015. De fleste henvendelser kommer fra unge under
25 år (63,3 % i 2016). Der er ses dog stigning i antallet af henvendelser fra ofre over 34 år. I 2015
var der 16,4 % og i 2016 21,1 %.

Tabel 11: Oprindelsesland hvis ikke Danmark (kun akutte)
2016

%

Eritrea

1

1,4 % (1/71)

Grønland

4

5,6 % (4/71)

Irak

2

2,8 % (2/71)

Kuwait

1

1,4 % (1/71)

Slovakiet

2

2,8 % (2/71)

Somalia

1

1,4 % (1/71)

Sverige

1

1,4 % (1/71)

Tyrkiet

3

4,2 % (3/71)

Pakistan

1

1,4 % (1/71)

Total

16

22,4 % (16/71)

I 2012 var der ingen henvendelser fra ofre med anden etnisk baggrund end dansk. I 2016 udgør
andelen af ofre med anden etnisk herkomst 22,4% af alle akutte henvendelser, hvilket er en stigning
på 8 % i forhold til 2015 (7, 14,4%). I takt med at vi får flere og flere henvendelser fra personer med
anden etnisk baggrund, arbejder vi på at få udarbejdet pjecer på andre sprog samt at få juridiske
dokumenter oversat til engelsk.
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Tabel 12: Kendskab til gerningsmand (kun akutte)
2016

%

Længerevarende kendskab
(> 24 timer)

39

54,9 %

Kortere kendskab
(< 24 timer)

16

22,5 %

Overfaldsvoldtægt

8

11,3 %

Husker intet

8

11,3 %

Total

71

100 %

Fordeling minder meget om 2015, men der ses en stigning i længerevarende kendskab til
gerningsmanden fra 44,3 % i 2015 til 54,9 % i 2016.

Tabel 13: Relation til gerningsmand (kun akutte)
2016

%

”Ven”

27

38,0 %

Ekskæreste / -ægtefælle/ samlever

9

12,7 %

Kæreste, ægtefælle, samlever

0

0%

Familie

0

0%

Ukendt

17

24,0 %

Andet

11

15,5 %

Vides ikke

7

9,9 %

Total

71

100 %

Der ses en stigning fra 24,6 % i 2015 til 38 % i 2016 af overgreb, hvor gerningsmanden ses som en
”ven” af offeret. Der ses et markant fald i antallet af overfaldsvoldtægter (ukendt gerningsmand) fra
41 % i 2015 til 24 % i 2016.
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Tabel 14: Antal gerningsmænd (kun akutte)
2016

%

1 person

47

66,2 %

2 personer

7

9,9 %

3 eller flere personer

5

7,0 %

Vides ikke

12

16,9 %

Total

71

100 %

2016

%

Gerningsmandens bolig

24

33,8 %

Den ramtes bolig

15

21,1 %

Anden privat bolig

5

7,0 %

Udendørs offentligt sted

11

19,7 %

Indendørs offentligt sted

3

4,2 %

Taxa

0

0%

Bil

3

4,2 %

Diskotek / bar

0

0%

Uoplyst

10

14,1 %

Total

71

100 %

Fordelingen er stort set uændret fra sidste år.

Tabel 15: Gerningssted (kun akutte)

Tallene er stort set uændrede fra 2015 til 2016. Dog ses en forholdsvis stor stigning i andelen af
overgreb sket på gerningsmandens bopæl. I 2016 33,8% mod 19,7% i 2015. En lignende stigning
ses for overgreb på uoplyst sted.
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Tabel 16: Indtrængning med penis (kun akutte)
2016

%

Indtrængning

42

59,2 %

Indtrængning forsøgt

2

2,8 %

Ingen indtrængning

7

9,9 %

Uoplyst / vides ikke

20

28,1 %

Total

71

100 %

Tallene er stort set uændrede fra 2015 til 2016.

Tabel 17: Legemsåbning (kun akutte)
2016
Skede

38

Mund

8

Endetarm

13

Uoplyst / vides ikke

20

Tabel 18: Udsat for fysisk vold (kun akutte)
2016

%

Ja

38

53,5 %

Husker intet

12

16,9 %

Uoplyst

21

29,6 %

Total

71

100 %

Her ses en stigning på fra 42,6 % i 2015 til 53,5 % i 2016 af ofre, der har været udsat for fysisk vold.
Endvidere ses en stor stigning i antallet af sager, hvor forekomsten af vold har været uoplyst, fra
16,4 % i 2015 til 29,6 % i 2016.
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Tabel 19: Karakter af fysisk vold (kun akutte)
2016
Fastholdt

32

Bundet

2

Kradset

4

Slag med hånd/ genstand

6

Spark

2

Snit, bid, stik

2

Fremmedlegeme i legemsåbning

1

”Kvælningsforsøg” / taget om halsen

9

Skubbet, hevet, trukket, væltet

10

Ødelagt tøj

0

Tabel 20: Fysiske skader (kun akutte)
2016

%

Skader på hud

20

28,2 %

Skader på kønsdele

12

16,9 %

I 2015 havde 19,7 % af de ofre, der henvendte sig i Centeret, skader på huden. I 2016 ses en
stigning til 28,2 %. Det ses nok ud fra, at volden i overgrebene stiger.
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Tabel 21: Den ramtes modstand (kun akutte)
2016

%

37

52,1 %

Verbal advarsel (smittefare
m.m.)

2

2,8 %

Gråd

10

14,1 %

Skrig / råb

8

11,3 %

Løb

4

5,6 %

Slag, spark, skub

13

18,3 %

Riv / bid

3

4,2 %

Ingen modstand

6

8,5 %

Vides ikke

26

36,6 %

Verbal modstand (nej, stop,
lad være…)

Tallene er stort set uændrede fra 2015-2016, dog ses et mindre fald i antallet af sager, hvor ramte
ikke har ydet modstand.

Tabel 22: Medicin (kun akutte)
2016

%

Azithromycin

39

54,9 %

Norlevo

21

29,6 %

Der ses et fald i antallet af administrationer af delegeret medicin. I 2015 fik 61 % Azithromycin og
47,5 % Norlevo. I 2016 var tallene henholdsvis 54,9 % og 29,6 %.
Det oplyses dog til mange af samtalerne, at ofrene selv har været på apoteket eller fået udleveret
medicin i FAM. Dette kan eventuelt være medvirkende til faldet.
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Tabel 23: Prøver (kun akutte)
2016

%

Chlamydia og Gonokokker

41

57,7 %

HIV/ Hepatitis

42

59,2 %

Graviditetstest

37

52,1 %

Tallene er stort set uændrede fra 2015-2016.

Tabel 24: Den ramtes alkoholindtag inden overgrebet (kun akutte)
2016

%

Under 5 genstande

9

12,7 %

Over 5 genstande

23

32,4 %

Indtag medførende
hukommelsestab

7

9,8 %

Intet indtag

19

26,8 %

Uoplyst / Vides ikke

13

18,3 %

Total

71

100 %

Tallene er stort set uændrede fra 2015 til 2016. Dog ses en lille stigning i ofre uden indtag af alkohol
i relation til overgrebet. I 2015 var der 19,6 % og i 2016 26,8 %.

Tabel 25: Angiver at have taget stoffer (kun akutte)

Ja

2016

%

7

9,8 %

En stigning på 6,5 % af ofrene havde taget stoffer i forhold til 2015.
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Tabel 26: Mistanke om drugrape (kun akutte)

Ja

2016

%

9

12,7 %

Tallet for antal af ofre er steget med en enkelt person fra 2015-2016. Dog ses der et fald i procent
eftersom der er flere akutte ofre i 2016 end i 2015. Det skal bemærkes, at der er tale om tilfælde,
hvor der er mistanke om, men at det ikke vides, om der reelt er tale om drugrape.

Tabel 27: Politianmeldte (i det ”akutte” forløb)
2016

%

Ja

45

63,4 % (45/71)

Vides ikke

26

36,6 % (26/71)

Andelen af anmeldte overgreb er faldet let i forhold til i 2015, hvor 72,1% (44/61) blev anmeldt i
centret i det akutte forløb.

Tabel 28: Retsmedicinsk undersøgelse

Ja

2016

%

56

78,9 %

Andelen var i 2015 77 % (47/61)
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Psykologbistand i centret
V. psykolog Anne Mette Andersen

I CfV tilbydes psykologbistand til kvinder og mænd, som har været udsat for voldtægt eller andre
former for seksuelle overgreb, dog ikke incest. Det er en forudsætning, at man skønnes at kunne
fokusere på og profitere af et tidsbegrænset forløb, specifikt målrettet psykiske reaktioner relateret
til overgreb. Centret har i år udvidet psykologtilbuddet, som følge af en stigende tilgang igennem de
seneste år, ved at ansætte yderligere en psykolog i otte timer ugentligt.
I 2016 blev 96 personer udsat for seksuelt overgreb henvist videre til psykologerne i centret. Som
følge af ændrede procedurer i forhold til registrering vil der i det følgende alene blive fremlagt data
vedrørende de forløb, som er startet op og afsluttet ved udgangen af 2016, i alt 53 forløb. En del af
forløbene fra sidst på året fortsættes ind i 2017.
Der er som udgangspunkt ikke nogen øvre tidsgrænse for, hvornår man kan henvende sig i Center
for voldtægtsofre for at få tilbud om visiterende samtale hos psykolog. Blandt de afsluttede forløb
har 73, 6 % af overgrebene fundet sted indenfor de seneste 0‐3 måneder før henvendelsen til CfV i
2016. Mange som har været udsat for seksuelt overgreb venter flere måneder eller måske år, før de
søger hjælp til håndtering af forskellige slags senfølger.
Fælles for gruppen af unge af 15‐25 årige, hvoraf de 18‐25 årige udgør 40 %, er et fokus på de
psykologiske aspekter og risikofaktorer forbundet med overgreb på et tidspunkt i den unges liv,
hvor selvopfattelse og personlighedsudvikling, sociale relationer, seksualitet og
selvstændighedsprocesser ofte er særligt centrale temaer. Disse temaer opleves af mange unge at
være særligt udfordrede efter et seksuelt overgreb, og det er derfor essentielt, at der tilbydes hjælp
med henblik på at sikre den bedst mulige udvikling fremadrettet.
Overordnet ses imidlertid en høj grad af diversitet mellem de overgreb, som de ramte har været
ude for og de efterfølgende reaktioner og følgevirkninger. Hos psykologen foretages i forlængelse
heraf en vurdering af, hvorvidt der er behov for videre opfølgning ved centrets socialrådgiver,
sexologisk rådgivning o.a. Aldersmæssigt udgør gruppen af unge under 18 år 15 % af de afsluttede
forløb fra 2016. Der er i forhold til de helt unge ofte også særlige behov for kommunikation med
kommune, pårørende og/eller relevant viderevisitation.
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Socialrådgiverbistand i centret
v. socialrådgiver Ina Djernis
Arbejdsopgaverne for socialrådgiveren kommer ofte fra psykologerne i centret. Det er ofte
spørgsmål indenfor det socialfaglige område, som fylder i mødet mellem psykolog og patient.
Der er ugentligt afsat tid til tværfaglig drøftelse af sådanne problemstillinger, hvor en socialfaglig
indsats er relevant.
Det er mange forskellige områder, som berøres, omhandlende forsørgelse, sygemelding og
hverdagen efter et overgreb. Ligeledes er der søgt om mentor/ledsagerordning til ofre med nedsat
funktionsniveau.
I 2016 synes der at have været et stigende behov for opfølgning på de unge under 18 år, som har
været udsat for overgreb.
Det er fortsat en fast procedure, at der fra ambulatoriet sendes underretning til bopælskommunen,
når der er fundet overgreb sted på en ung under 18 år. Kommunernes håndtering af de indkomne
underretninger er meget forskellig, og ofte er der andre forudgående problemstillinger, som ikke
relaterer sig direkte til overgrebet.
Derfor har der i 2016 været øget behov for samarbejde med kommunale familieafdelinger, med
henblik på at finde et tilbud, som både rummer fokus på overgreb, men også fokus på andre
problemstillinger, herunder et samlet kommunalt støttetilbud, jf. Servicelovens bestemmelser til
hele familien. Der er også fokus på, om den unge skal tilbydes udredning i Børnehus. Her er det
alene de sociale myndigheder, der kan henvise til udredning.
Ovenstående har givet øget administrationstid med mange telefonsamtaler og planlægning med
kommunale socialrådgivere.
I det hele taget, er det fast procedure, at psykologen spørger til familieforhold, så der kommer
fokus på, hvordan hverdagen fungerer efter overgrebet.
Der sendes endvidere underretning i situationer, hvor en ung har ønsket psykologsamtaler, men
efterfølgende ikke møder til samtaler, og ikke er til at få kontakt med.
Såfremt der er et kendt forbrug af rusmidler hos patienten, indkaldes patienten først til samtale
med socialrådgiver.

19

Seminar for Center for Voldtægtsofre 2016
Hotel Fåborg Fjord, Svendborgvej 175, Fåborg
Program d. 20.–21. april 2017

Torsdag d. 20. april 2017
Kl. 12.00

Bussen kører fra indgang 55, OUH

Kl. 12.45 ‐ 13.15

Ankomst, check‐in på værelser og kaffe

Kl. 13.15 ‐ 13.25

Velkomst v. overlæge Ulla Bonde van Zwol

Kl. 13.25 ‐ 13.45

Tal fra CfV, 2016 v. sygeplejerske Jeanne Gotthard

Kl. 13.45 – 14.45

”De udsatte piger” v. sygeplejerske Sisi Buch, Master i
globalisering og integration, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH

Kl. 14.45 ‐ 15.15

Kaffepause

Kl. 15.15 ‐ 16.45

”Problematikker relateret til seksuelle overgreb for personer
af anden etnisk herkomst” v. Leon Rokx0, RED Safehouse

Kl. 16.45 ‐18.15

Tværfagligt diskussionsforum

Kl. 18.15 ‐ 19.00

Pause før middagen

Kl. 19.00 ‐

Middag i restauranten, og derefter kaffe og socialt samvær i
baren
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Fredag d. 21. april 2017
Kl. 07.00 – 09.00

Morgenbuffet

Kl. 09.00 – 10.30

Gennemgang af 2 konkrete sager v. Afd. for Personfarlig
Kriminalitet, Fyns Politi

Kl. 10.30 – 11.00

Kaffepause

Kl. 11.00 – 11.30

”Den retsmedicinske personundersøgelses betydning for
afgørelsen af en voldtægtsanmeldelse – udvikling og
tendenser” v. kandidatspecialestud. Mette Louise Gram
Kjærulff, Retsmedicinsk Institut, SDU

Kl. 11.30 – 12.00

”Alkohol og euforiserende stoffers indflydelse på anvendt vold
mod ofre samt strafudmåling i syddanske voldtægtssager” v.
kandidatspecialestud. Henriette Vædele, Retsmedicinsk. Institut,
SDU

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00 – 14.00

Tværfagligt diskussionsforum

Kl. 14.00 – 14.20

Opsamling og idéer til næste års seminar

Kl. 14.30

Bus retur til OUH
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Styregruppe ved Center for Voldtægtsofre
 Sygehusdirektør Kim Brixen
 Ledende overlæge Bjarne Rønde Kristensen, afd. D
 Oversygeplejerske Pia Dybdal, afd. D
 Afdelingssygeplejerske Annette Henriksen, DO
 Ressourceperson, sygeplejerske Jeanne Hartvig Gotthard, CfV, afd. D
 Psykolog Anne Mette Andersen, CfV
 Vicestatsobducent Peter Juel Thiis Knudsen, Retsmedicinsk Institut, SDU
 Retsmediciner Birgitte Schmidt Astrup, Retsmedicinsk Institut, SDU
 Politikommissær Carsten Mogensen, Fyns Politi
 Anklager Peter Nygaard‐Hansen, Fyns Politi
 Ledende psykolog Torben Bæk Klein, Psykiatrisk afd., OUH
 Lægefaglig leder overlæge Ulla Bonde van Zwol, CfV, afd. D

Styregruppen for Center for Voldtægtsofre er bredt sammensat af personer med relation til centret
og fremmer udvikling og samarbejde indenfor centret. Der afholdes et ordinært møde om året, og
der foreligger et kommissorium for styregruppen.
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Flere kvinder får hjælp på voldtægtscenter

På Center for Voldtægtsofre i Odense er erfarne læger og sygeplejersker klar til at hjælpe kvinder,
der akut har brug for råd og støtte, hvis de har været udsat for en voldtægt. Her ses
afdelingssygeplejerske Annette Henriksen (tv) og afdelingslæge Ulla Bonde van Zwol (th).
Foto: Tim Kildeborg Jensen/©Tim Kildeborg Jensen

Fyens Stiftstidende

26. august 2016 12:38
Flere kvinder er begyndt at benytte sig af Center for Voldtægtsofre, der hjælper voldtægtsramte
videre i livet.
Sidste år blev der ifølge tal fra Danmarks Statistik anmeldt 419 voldtægter til politiet
Men ifølge Offerundersøgelsen 2014 kan der være tale om, at op til 4200 kvinder udsættes for
tvangssamleje eller forsøg på det om året
Dermed lader det til, at mange danske kvinder undlader at anmelde voldtægt. Men den udvikling
kan være ved at vende. Antallet af voldtægtsanmeldelser stiger for øjeblikket. I det første halvår af
2015 blev 162 tilfælde af voldtægt anmeldt til det danske politi. Efter årets seks første måneder i år
er antallet af anmeldelser på 353.
På Center for Voldtægtsofre på Odense Universitetshospital mærker personalet tydeligt en
udvikling.
‐ At voldtægter både i medierne og fra politisk side har fået større fokus mærkes klart hos os, siger
Ulla Bonde van Zwol, der er afdelingslæge på centret.
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Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år har Center for Voldtægtsofre i Odense i år haft 25
procent flere henvendelser fra kvinder, der har været udsat for en voldtægt. Der er en overvægt af
unge kvinder på 15‐25 år.
Afdelingslægen formoder, at den øgede fokus har givet mange kvinder den ekstra styrke, der skal
til, før de tør henvende sig på centrer eller anmelde overgrebet til politiet.
Ofre kan være ramt af angst
Efterfølgende kan de få samtaler med en psykolog og få bearbejdet den oplevelse, de har været
igennem.
Mange voldtægtsramte føler sig ofte alene. Derfor vil Center for Voldtægts‐ ofre også gerne kunne
tilbyde gruppeterapi for at hjælpe de forurettede kvinder.
‐ For de kan udvikle socialangst, siger sygeplejerske Vibeke Skov Salskov og uddyber:
‐ Angst for at omgivelserne kan se, at de er blevet udsat for en voldtægt. At de ser beskidte ud og vil
blive dømt af deres omgivelser. Derfor isolerer de sig. De mangler nogle at kunne spejle sig i, og der
kunne gruppeterapi være en stor hjælp.
Men selv om gruppeterapi kunne gavne, er det ifølge afdelingslægen ikke noget centret på
nuværende tidspunkt har mulighed for at tilbyde.
‐ Vi er udfordrede på ressourcerne. Vi ønsker også i større grad at kunne hjælpe de pårørende. For
forældre kan det være svært at vide, hvordan man skal håndtere, at ens barn er blevet voldtaget,
siger afdelingslæge Ulla Bonde van Zwol.
Hun fortæller, det for nogle kvinder kan tage lang tid at samle mod til at fortælle, at de har været
udsat for en voldtægt.
‐ Når kvinderne kommer her, siger de ofte, at de er kede af, at de ikke havde mod til at komme
tidligere, siger hun og peger på, at de ramte frygter ikke at blive hørt på og i stedet mistænkt for
ikke at fortælle det rigtige.
Støtte på sine præmisser
Tabuet omkring voldtægter er langsomt ved at blive brudt. Men der er lang vej igen, bemærker Ulla
Bonde van Zwol.
Kvinder kan henvende sig til Center for Voldtægtsofre helt uden om politiet.
‐ Vores hovedopgave er i trygge rammer at hjælpe den ramte videre og give omsorg, siger
afdelingssygeplejerske Annette Henriksen.
Centret råder kvinderne, der henvender sig, til at anmelde voldtægten, men det er ikke et krav.
Hjælpen sker på den ramtes præmisser.
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Ud over en samtale om, hvad der er sket, tilbydes den ramte test for kønssygdomme og graviditet,
nødprævention og en retsmedicinsk gynækologisk undersøgelse, så eventuelle beviser sikres, hvis
voldtægten skal anmeldes.
Selv om antallet af voldtægtsanmeldelser stiger, er der fortsat langt op til svenske tal.
Kvinder anmelder i stigende grad voldtægt til politiet.
I det første halvår af 2015 blev 162 tilfælde af voldtægt anmeldt til det danske politi. Efter årets
seks første måneder i år er antallet af anmeldelser på 353. Det viser tal fra Danmarks Statistik.På
Center for Voldtægtsofre på Odense Universitetshospital mærker personalet tydeligt en udvikling.
‐ At voldtægter i medierne og fra politisk side har fået større fokus mærkes klart her hos os,
fortæller Ulla Bonde van Zwol, afdelingslæge på centret.
Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år har stedet haft 25 procent flere henvendelser fra
kvinder.
Hos Amnesty International Danmark glæder man sig.
‐Der er kommet hul på bylden. Flere modige kvinder, der har oplevet at blive voldtaget, har
offentligt fortalt deres historie, siger teamleder Stinne Bech.
Selv om tabuet om voldtægter kan være ved at blive brudt, er der lang vej igen, mener Ulla Bonde
van Zwol.
Fortsat få anmeldelser
For der anmeldes fortsat langt færre voldtægter i Danmark end i eksempelvis Sverige. Her blev der
sidste år anmeldt 5.634 voldtægter.
Formodningen er, at danske kvinder blandt andet holder sig fra at anmelde af frygt for, at
gerningsmanden alligevel ikke vil blive dømt. Og sagerne er svære at bevise. Det fastslår
speciallæge Birgitte Schmidt Astrup fra Retsmedicinsk Institut i Odense, der har forsket i
voldtægtssager.
‐ Hvis man bliver slået i hovedet med en økse, er det tydeligt at bevise. Men man må gerne have
sex med en pige bag en busk. Politiet skal ikke alene bevise, at selve handlingen fandt sted, men
politiet skal også bevise, at kvinden ikke ville, og at manden godt var klar over, at hun ikke ville. Det
er en udfordring.
Herhjemme tog debatten om voldtægt fart, efter at tre unge mænd i foråret blev frikendt for
voldtægt af en ung kvinde, der var fuld og påvirket af sin sukkersyge. Midt i denne måned omstødte
Østre Landsret dog byrettens dom og kendte de tre skyldige.
Siden har S, SF og De Radikale ønsket en lovændring, sådan at sex uden samtykke skal kunne
straffes efter voldtægtsparagraffen.
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Sådan starter Marias historie i den udgave af Woman, der er på gaden lige nu. En historie
om at blive voldtaget og anmelde det – bare for at se sin sag blive afvist på grund af
manglende beviser. Eller som Maria selv beskriver det: manglende blå mærker.
Historier som Marias er ikke specielt sjove at læse, men de er vigtige. Ikke mindst for alle
de andre kvinder, der gennemgår frygtelige scenarier, der minder om det, Maria var
igennem. Der kender de kampe, hun kæmpede for at opnå en følelse af retfærdighed – og
for at føle sig ‘normal’ igen.
For som læge Ulla Bonde van Zwol fra Center for Voldtægtsofre i Odense siger i samme
artikel: “Hvis en voldtægt ender uden dom, vil kvinden måske føle, at det var hendes egen
skyld.”

Tal om det
Netop derfor er det så vigtigt, at vi taler om voldtægt (og skriver om voldtægt). Det er
nemlig ifølge læger og psykologer en af de vigtigste nøgler til heling for de kvinder, der
har været udsat for overgreb – hvad enten der falder dom i deres sager eller ej.
I hele næste uge vil vi gerne bidrage til snakken her på Woman.dk. Vi vil belyse emnet
voldtægt fra flere sider med særligt fokus på, hvordan du kommer videre, hvis det sker
for dig – eller for nogen, du kender.

Du kan blandt andet læse følgende artikler:







Hvilke følelser oplever et voldtægtsoffer efterfølgende, og hvordan tackler
du dem?
Sådan hjælper du din veninde, der har været udsat for voldtægt
Hvad stiller du helt konkret op, hvis du er blevet voldtaget? Trin for tringuide
Så mange kvinder har oplevet overgreb – stor undersøgelse blandt Womans
læsere
Mange ofre kender gerningsmanden, men gør det det sværere at få ham
dømt?
Lad dig inspirere af de mange antivoldtægts-kampagner verden over

Allerførst kan du dog få en personlig beretning fra en af de kvinder, der har været udsat
for voldtægt. Camilla blev voldtaget af sin ekskæreste, men ligesom i Marias tilfælde
faldt der aldrig dom i sagen, da det var hans ord mod hendes. Læs Camillas historie
her og Marias historie i det nye nummer af Woman.
Må kvinder som Camilla og Maria finde støtte i at vide, at de ikke er alene – og i, at det er
okay at tale om voldtægt og de følelser, det medfører.
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En 16‐årig dreng skal to år i fængsel for
voldtægt

10. jan 2017 kl. 13:37

En 16-årig dreng er tirsdag i Retten i Odense blevet idømt to års fængsel for en
voldtægt i en garage i Odense. Drengen var kun 15 år, da voldtægten fandt sted.
En kammerat, der medvirkede, slipper med fængsel i et år og seks måneder,
hvoraf et år er betinget. AF RITZAUS BUREAU
Hans 20‐årige kammerat fik en noget mildere straf for medvirken, blandt andet ved at lyse med sin
mobiltelefon. Han slipper med et år og seks måneders fængsel, hvoraf et år af retten blev gjort
betinget.
Den 16‐årige var tiltalt for endnu en voldtægt, som gik ud over en kvinde på et stisystem i Odense.
Det blev han imidlertid frifundet for.
Den voldtægt, som han blev dømt for, foregik 9. juli 2015 om aftenen omkring klokken 21.30 og gik
ud over en kvinde, som de to mænd tog med ind i garagen og lukkede porten indefra.
Her blev hun med vold presset ned på en sofa og under trusler tvunget til at have samleje med den
dengang 15‐årige dreng. Kvinden blev også udsat for andre former for seksuelle krænkelser.
Mens det foregik, lyste medgerningsmanden med sin mobiltelefon, så drengen kunne se, hvad han
foretog sig.
Kvinden kunne ikke forhindre overgrebet, selv om hun gentagne gange sagde nej og gjorde
modstand ved at skubbe og sparke.
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Den 16‐årige valgte efter domsafsigelsen at tage betænkningstid, og han overvejer nu, om dommen
skal ankes.

15. dec. 2016 ‐ kl. 10:37

Cecilie er renset: Men hvad med ham der
ville voldtage mig?
22‐årige Cecilie Lundkvist blev først dømt som løgner i byretten. Nu har landsretten frifundet
hende for falsk anmeldelse om voldtægtsforsøg
Af: Ulrik Bachmann


Når 22‐årige Cecilie Lundkvist forlader sit hjem i Lyngby har hun en strømpistol og en dåse med
peberspray med sig. For som hun siger, så vil hun hellere have en bøde på 1500 kroner for ulovlig
besiddelse, end hun vil risikere at komme ud for det samme, som hun gjorde 16. maj 2015.
‐ Jeg tør ikke gå ude mere. Og jeg har ikke tiltro til, at politiet vil hjælpe mig, siger Cecilie Lundkvist
til Ekstra Bladet.
16. maj 2015 var Cecilie på vej på indkøb med sin to‐årige datter i klapvogn. Undervejs gik de på en
græsplæne for at høre fuglene synge. Pludselig blev Cecilie overfaldet af en ukendt gerningsmand
bagfra. Han lagde hende ned på græsset. Her fik Cecilie flået sine bukser og trusser af, mens hun lå
med ansigtet nedad og havde et knæ i ryggen.
Datter så det hele ske
Ifølge Cecilie Lundkvist trak manden en tampon ud af hende, inden han pludselig fik kolde fødder
og løb sin vej. Den to‐årige datter sad i klapvognen ved siden af og så det hele ske.
Politiet troede ikke på Cecilie.
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Det var på en sti tæt på Lyngby Station, at forsøget på voldtægt fandt sted. Da Cecilie stod frem
sidste år i Ekstra Bladet og fortalte om sagen, gjorde hun det anonymt. Foto: Tariq Mikkel Khan
‐ Det var en temmelig fantastisk historie, sagde anklager Bente Schnack, som førte sagen, til Ekstra
Bladet under sagens behandling i byretten.

'Jeg er blevet voldtaget'
Og heller ikke Retten i Lyngby havde tillid til, at Cecilie talte sandt. Retten lagde vægt på, at Cecilie
netop var blevet forladt af sin kæreste, og at hun inden voldtægtsforsøget forgæves havde forsøgt
at ringe til ham hele 26 gange. Ved det 27. opkald tog han telefonen. Og Cecilie fortalte 'jeg er
blevet overfaldet, og en mand har trukket en tampon ud'.
Siden meldte Cecilie sagen til politiet.
Cecilie blev idømt 10 dages betinget fængsel og skulle betale sagens omkostninger.
Nu er Cecilie Lundkvist blevet renset.
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Cecilie
Lundkvist er begyndt at få livsmodet tilbage, selv om hun fortæller, at det har været hårdt at være
offentligt mistænkt som løgner. Foto: Stine Tidsvilde
Seks dommere har i landsretten vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt bevist, at hun har afgivet falsk
anmeldelse. Faktisk nævner retten i sin begrundelse, at en hundefører på det udpegede
gerningssted fandt spor fra en klapvogn. Og retten vurderede også, at undersøgelsen på
Rigshospitalet samme dag til en vis grad underbyggede Cecilies forklaring. Her fandt en læge et
stort blåt mærke på Cecilie Lundkvists lænd og et mindre mærke på hendes hals og arm.
Har mistet kontakt til nære familiemedlemmer
Ekstra Bladet talte med Cecilie Lundkvist umiddelbart efter dommen i byretten, som fik store
konsekvenser for hende. Hun har nu valgt at stå frem i Ekstra Bladet med navn og ansigt, fordi hun
føler sig stemplet som løgner.
‐ Jeg står frem, fordi jeg gerne vil vise folk, hvilke konsekvenser, det kan have, når kvinder uskyldigt
bliver beskyldt for at anmelde et voldtægtsforsøg. For mit vedkommende har sagen gjort, at jeg har
mistet kontakt til nogle nære familiemedlemmer, som stolede på politiet og på anklageren, siger
Cecilie Lundkvist.
Og flere veninder har også haft en næsten fordømmende mine.
‐ De har sagt 'hvordan kunne du finde på det' og sådan noget, forklarer Cecilie Lundkvist.
Brød sammen i retten
Cecilie Lundkvist har hele vejen gennem forløbet hævdet sig udsat for voldtægtsforsøg. Også efter
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hun blev dømt i byretten. Og da dommeren i landsretten ‐ 14 måneder efter byretsdommen ‐
nævnte ordet 'frifindes', brød Cecilie sammen.
‐ Jeg knækkede helt sammen af glæde. Og min far, der også fulgte sagen, gav mig et kæmpe kram.
Det gjorde ondt, at der skulle rippes op i det hele igen. Men det var nødvendigt, siger Cecilie
Lundkvist.

En
peberspray og en strømpistol er nu blandt Cecilies personlige ejendele. Foto: Stine Tidsvilde
Cecilie Lundkvist glæder sig nu over, at hun kan komme videre med sit liv. Og hun har undervejs i
forløbet forsøgt at holde sammen på sig selv og sin datter. Hun er begyndt på social‐ og
sundhedsuddannelsen, og hun har også fået sig en ny kæreste.
‐ Han er sød og har støttet mig, siger Cecilie Lundkvist.
Hvad med gerningsmanden?
Men hun har for altid mistet tilliden til politiet, hævder hun.
‐ Jeg vil stadig opfordre veninder til aldrig at anmelde det, hvis de bliver udsat for et
voldtægtsforsøg. Det, jeg har været igennem, vil jeg ikke udsætte min værste fjende for. Det er så
forfærdeligt først at blive udsat for et forsøg på en voldtægt og siden ikke blive taget alvorligt, siger
Cecilie Lundkvist, som nu undrer sig over en ting.
‐ Hvad kommer der til at ske med manden, der forsøgte at voldtage mig? Vil politiet tage sagen op
igen? De bør da undersøge, om han kan findes.
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Indtil det står klart, holder Cecilie Lundkvist peberspray tæt på sig.

Cecilie
Lundkvist står frem, fordi hun synes, det er nødvendigt, at folk kender til konsekvensen ved at blive
uskyldigt tiltalt for at lyve om voldtægter eller voldtægtsforsøg. Foto: Stine Tidsvilde
Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få en kommentar fra Nordsjællands Politi til Cecilie Lundkvists
frifindelse eller til de konsekvenser, som frifindelsen kan få for en mulig genoptagelse af sagen om
voldtægtsforsøg.
Normalt er det ikke muligt at kommentere denne type historier på ekstrabladet.dk, men Cecilie
Lundkvist har ønsket, at læserne får mulighed for at knytte en kommentar til artiklen.
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Af Ritzau ‐ 06/12‐16 00:12; Opdateret: 06/122‐16 04:45

Antalllet aff anm
meldellser om
o ovvergreeb på
asylceentree voksser
Ifølge Rigsp
politiet er der
d i 2016 re
egistreret t i sager på syv
s forskelliige asylcenttre.
Peter Skaarrup (DF) vurrderer, at der kan kom me flere an
nmeldelser om seksuel le overgreb
b på
asylcentre i den komm
mende tid. (Billede: Scaanpix/Henniing Bagger)
I 2016 har d
der indtil nu
u været flerre anmeldellser om seksuelle overg
greb, blufæ
ærdighedskrænkelse ogg
voldtægt påå landets assylcentre en
nd de foreg ående år.
Det oplyserr Rigspolitieet ifølge DR i en opgøreelse til Folke
etingets Rettsudvalg.
Selv om åreet endnu ikkke er omme
e, viser opgøørelsen, at der er regisstreret ti sagger på syv forskellige
f
asylcentre.
I 2015 var d
der fire politianmeldelsser, mens dder i 2013 ogg 2014 var henholdsvis
h
s tre og to.
Peter Skaarrup (DF), deer er forman
nd for Retsuudvalget, tror ikke, at der
d har værret flere epissoder med
seksuelle overgreb end
d tidligere.
Han menerr derfor, at ansvaret
a
liggger hos meedarbejdern
ne på asylcentrene.
‐ Der er nogget, der tyd
der på, at man har væreet tilbageho
oldende me
ed det tidliggere, fordi man
m har
været bangge for, at deet gik ud ove
er asylansøggernes mulighed for att få asyl, sigger Peter Skaarup til
Ritzau.
Han er derffor overbevvist om, at antallet af a nmeldelserr vil stige endnu mere i den komm
mende tid.
‐ Der komm
mer nye toner med finaanslovaftaleen, for der slår
s vi fast, at
a man skal politianme
elde al
kriminalitett. Vi får altsså en helt nyy tilstand påå asylcentre
ene, lyder det fra Retsuudvalgets fo
ormand.
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Langeland K
Kommune, der driver 11
1 af 69 asyylcentre i Daanmark, har flere gangge været i medierne
m
med sager om overgreeb.
I novemberr blev to tidligere kvind
delige ansattte på Børne
ecenter Tullebølle på LLangeland sigtet for at
have forgreebet sig på en
e gruppe flygtningedr
f
renge i alde
eren 16‐18 år.
å
De mange sskandalesagger har ført til, at bådee kommunens asyldirekktør samt drrifts‐ og loggistikchef err
blevet afskeediget.
Også to af kkommunens andre cen
ntre, Centerr Humble ogg Center Ho
olmegård, h ar indgivet
anmeldelseer om overggreb i 2016, viser Rigsppolitiets opggørelse ifølg
ge DR.
Ved fire af anmeldelseerne fra 201
16 har beskrrivelsen "Vo
oldtægt ved
d anvendelsse af vold eller trussel
æret anven
ndt.
om vold" væ
Der har udo
over de tre nævnte cen
ntre været aanmeldelse
er fra Center Bolderslevv, Center Brrønderslev,
Center Randers og Cen
nter Sandho
olm.

Af Lars Foogt - 19/01-17 04:00; Opdateret:
O
1 9/01-17 10:09

2.

17 as
sylansøge
ere dømt for
f voldtæ
ægt i de seneste fem
m år

På kn
nap feem år er 177 asylansøggere ddømtt for
at tvinge en
e maand eller kvvinde
e til seex.
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Danske politikere er chokerede over, at 17 asylansøgere er dømt for voldtægt på fem år. Her et
arkivbillede af Sandholmlejren, hvor mange asylansøgere starter deres ophold i Danmark. (Billede:
Scanpix)
Senest blev en 25‐årig i går dømt. DF og S kræver, at regeringen strammer på området.
Asylansøger var ni år under jorden før voldtægt
Den 3. september 2015 mellem klokken 22 og 23 bliver en 42‐årig kvinde voldtaget flere gange ved
rutebilstationen i Aarhus.
Hun har været til vinsmagning med sit job og er på udkig efter en bus, der har kurs mod hjemmet
på Djursland, da en 26‐årig libaneser voldtager hende, mens en kammerat kigger på.
En forbipasserende hører kvindens skrig og får tilkaldt en vagt, som tilbageholder manden, indtil
politiet ankommer.
Vagten og betjenten vidner senere i retten.
12 dage før har den unge mand søgt om asyl i Danmark.
Metroxpress har talt med offeret, der er meget påvirket.
»Da jeg skulle vidne i retten, måtte jeg have en spand med til at brække mig,« siger kvinden, som
ønsker at være anonym.
Voldtægtsmanden, der senere fik et års fængsel og blev dømt til at betale 59.000 kroner i
erstatning ved Retten i Aarhus, har ni år tidligere også søgt om asyl i Danmark.
Efterfølgende forsvandt han og levede under jorden under falske navne.
»Det er komplet uforståeligt for mig, at man kan leve under jorden og så få lov at søge asyl igen,«
siger kvinden.
Mandens asylansøgning er siden vurderet som grundløs.
Han er udvist af Danmark i seks år. Den relativt lave straf skyldes, at kvinden var defineret som
bevidstløs under voldtægten.
I går blev en 25‐årig asylansøger idømt tre og et halvt års fængsel for at voldtage en 19‐årig kvinde i
en skolegård i Haderslev i juli sidste år.
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På knap fem år ‐ fra perioden den 1. januar 2012 til den 23. september 2016 – har 17 asylansøgere
fået en fældende dom for voldtægt, viser et folketingssvar fra tidligere justitsminister Søren Pind
(V).
‐ Voldtægt er efter min opfattelse et af de mest krænkende og traumatiserende overgreb, som et
menneske kan udsættes for, siger Søren Pind (V) i svaret.
Omkring 50 mænd bliver i gennemsnit dømt for voldtægt hvert år. I de seneste fem år har tre af
dem i gennemsnit været asylansøgere, og det betyder, at de 10‐20.000 personer på landets
asylcentre er voldsomt overrepræsenterede i voldtægtsstatistikken.
I en af sagerne fra sidste år blev tre asylansøgere fra Eritrea dømt og udvist for at voldtage en
kvindelig asylansøger fra samme land. Det foregik i Hjørring.
‐ Hold op, hvor er det mange, når man tænker over, hvor få de er. Vi mener, voldtægt er så alvorlig
en forbrydelse, at man burde udvises automatisk. Den sag, I bringer op (kvindens fortælling er i
artiklen til højre, red.), viser latterligt lave domme, siger Peter Skaarup, der er Dansk Folkepartis
gruppeformand, og som er i spidsen for Folketingets retsudvalg.
Efter artikler i metroxpress i 2015 blev det pensum på samtlige af landets asylcentre, at alle over 17
år skal undervises i dansk seksualmoral, og at et nej er et nej.
Socialdemokraterne er på vej med forslag om at styrke indsatsen for at finde udlændinge, der
opholder sig ulovligt.
Trine Bramsen siger:
‐ Det er et skræmmende højt tal for voldtægt. Det undrer mig, at en person kan være ni år illegalt i
Danmark. Stod det til os, burde udlændingestyrelsen styrke enheden, der jagter de, som er her
illegalt.
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