SOS Racisme
Nørre Allé 7,
2200 Kbh. N.
sos@sosracisme.dk
www.sosracisme.dk
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Til Udlændinge- og Integrationsministeriet
udlaendingeafdeling@uim.dk; oge@uim.dk;
SOS Racisme takker for at have fået sendt forslaget til høring.
SOS Racisme er imod enhver form for vold, også psykisk vold og vold i nære relationer, uanset
hvem der begår volden.
Uklar definition og afgrænsning
Imidlertid synes vi, at det aktuelle lovforslag er kommet for tidligt i høring, idet Justitsministeriet ikke
har fremsat et endeligt lovforslag i Folketinget endnu. Eftersom der er tale om at kriminalisere et nyt
område: psykisk vold, vil der muligvis kunne blive tale om en anden afgrænsning i forhold til både
definitionen på psykisk vold, på karakteristikken af den, og af de indblandede. Måske vil lovforslaget
blive fremsat med en anden definition af selve begrebet psykisk vold, ligesom vi kan være usikre på,
hvad straframmen ender med at blive.
Vi har noteret os at man i høringssvaret fra Institut for Menneskerettigheder på Justitsministeriets
lovforslag ikke finder formuleringen af, hvad psykisk vold er, tilstrækkeligt klar, Advokatsamfundet
finder at det bør defineres mere præcist, og Retspolitiks Forening finder, at lovforslaget omhandler et
område, der bør defineres mere snævert. Omvendt er Kvinfo bange for, om ”for få vil blive dømt”, da
der ikke er sat penge af til uddannelse af politiet inden for dette nye område.
Mens ønsket om kriminalisering af psykisk vold især er blevet båret frem af foreninger mod vold mod
kvinder og kvindekrisecentre, omfattes vold i familien mod børn også af det lovudkast, der var i
høring.
Udover definitionen af psykisk vold, er psykisk vold et område, hvor det kan være meget svært at
indsamle og vurdere bevismateriale, især hvis det ikke samtidig er ledsaget af fysisk vold eller
omsorgssvigt, og hvis der ikke er vidner eller beviser for forløbet.
I lovforslaget beskrives den ene part som ”offer” og den anden som lovovertræder (krænker). Men i et
parforhold kan forholdene ofte være mere komplicerede, og hver part kan evt. i løbet af en periode
optræde som såvel offer som krænker. Ofte vil fysisk eller psykisk vold i et parforhold være forbundet
med psykisk lidelse eller misbrug af alkohol eller stoffer hos den ene eller evt. begge. Volden kan være
afhængig af, om en psykisk lidelse er under behandling, eller om en eller evt. begge personer er
påvirket af stoffer og/eller alkohol.

Mange asylansøgere og flygtninge har selv oplevet tortur og forfølgelse, og mange har PTSD, enkelte
kan have en paranoid psykose efter forfølgelse, og mange kan have udviklet et alkohol- eller
stofmisbrug under flugten; - alle disse forhold kan svække kontrollen med egne følelser og adfærd i de
nævnte grupper.
Udvisninger, retssikkerhed og konsekvenser af lovforslaget
UIM foreslår i det fremsatte lovforslag, at det skal kunne lade sig gøre administrativt at udvise en
udlænding, der har opholdt sig i Danmark i indtil 6 måneder, hvis vedkommende får bødestraf for en
overtrædelse af Straffelovens § 243, eller over for politiet erkender en overtrædelse, eller pågribes under
eller lige efter overtrædelsen.
Det strider efter vores mening mod udlændingens retssikkerhed, og virker uproportionalt!
Som følge af de nuværende bestemmelser vil en udlænding – ved indtil 5 års ophold i Danmark, kunne
udvises selv ved en betinget dom.
Ved mere end 5 års ophold i Danmark vil en udlænding kunne udvises efter en ubetinget dom til
frihedsberøvelse. Disse regler kan være uproportionale i forhold til udvisningen, især når der er tale
om en lovovertrædelse (psykisk vold), der er så usikkert defineret, som i det lovforslag, der oprindelig
blev sendt i høring af Justitsministeriet.
I forbindelse med spørgsmålet om psykisk vold, mener SOS Racisme, at man kan straffe vold; men at
man ikke bør bekæmpe psykisk vold med psykisk vold.
Gandhi har udtalt, at ”Et øje for et øje ender med at gøre hele verden blind. ”
I analogi hermed vil vi hævde, at hvis det danske samfund efter en dom og efter en evt. udstået
fængselsstraf for psykisk vold placerer den dømte i udvisningscenter eller på Lindholm, Sjælsmark,
Ringe, Kærshovedgård eller i et fængsel i et andet land på ubestemt tid, uden muligheder for
beskæftigelse, uddannelse eller et socialt liv på blot et minimumsniveau, - eventuelt for at få
vedkommende til at medvirke til hjemsendelse, - udøver Danmark som samfund en psykisk vold, som
er ligeså umenneskelig, vanærende og nedbrydende, som den vold, den dømte udøvede. Og det er i en
sådan hensigt, vi har forstået Udlændingeministerens bemærkninger om, at ”tålt ophold skal være så
utåleligt som muligt”, og den vedtagne etablering af et udrejsecenter på Lindholm.
Hvis Danmark refoulerer vedkommende imod artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, sådan som Danmark for tiden gør det til Somalia og Afghanistan, kan selve udvisningen
resultere i, at den pågældende udsættes for tortur eller død, og således udgøre en større forbrydelse
end den dømtes.
Mindst 60 dages ubetinget frihedsstraf vil umuliggøre permanent opholdstilladelse.
Dette kan også i nogle tilfælde være uproportionalt.
Au-pairs
Lovforslaget omfatter tillige en karenstid på 10 år for at en person dømt for voldsudøvelse kan få en
opholdstilladelse til en au-pair.
På lige netop dette punkt mener SOS Racisme, at den dømte ikke skal have mulighed for igen at få
opholdstilladelse til en au-pair. En au-pair kan være et nemt offer for fysisk og psykisk vold og
voldtægt eller forsøg herpå pga. kombinationen af typisk at bo og arbejde hos værtsfamilien og at være
ung, ikke kunne så meget dansk sprog, og ikke have mange penge eller familie og venner at flygte til.
Venlig hilsen,
For SOS Racisme
Anne Nielsen, Næstformand

