#Voldtaget
Undervisningsmateriale
4.700 danskere (både mænd og kvinder) voldtages hvert år, anslår Det
Kriminalpræventive Råd. Men under 1.000 anmelder et overgreb, og langt færre
sager ender med, at en gerningsmand bliver dømt. På baggrund af B.T. s historier
har justitsminster Søren Pape Poulsen lovet at se på, hvordan han bedre kan hjælpe
ofrene for voldtægt.
Læs B.T. tillægget #Voldtaget, hvor fem ofre fortæller deres historie. På sitet
www.bt.dk/voldtaget kan du finde endnu flere skæbnefortællinger, interaktive kort
over, hvor i landet voldtægter sker, og hvem gerningsmændene er.

Materialet er målrettet grundskolen.
Forslag til klasse/gruppe-diskussioner på de følgende sider.
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Gråzonen: (Side 4-5)
Simone Madsen, Ditte og Jesper Friis er mænd og kvinder, der har været
udsat for overgreb, men som ikke har anmeldt deres oplevelser til politiet.
Diskutér:
HVOR GÅR GRÆNSEN?
• Hvornår er der tale om voldtægt eller et overgreb?
• Hvor går grænsen mellem frivillig sex og voldtægt?
• Kan man sige ja og efterfølgende ændre mening til nej?
• Er det på et tidspunkt for sent at sige nej?
• Kan det være voldtægt, selvom det er din kæreste eller din ven, du har været sammen
med?
• Kan en voldtægt være ofrets egen skyld?
MÆND OG KVINDER:
• Er der forskel på grænserne, alt efter om det er en mand eller en kvinde, der er blevet
voldtaget?
• Kan en mand blive voldtaget af en kvinde?
HAR DU LYST?
• Hvordan kan man være sikker på, at ens partner har lyst til sex?
• Kan det være voldtægt, selv om man ikke har sagt nej og kæmpet imod?

Hjælpemateriale:
Video (ligger i toppen af artiklen)
https://www.bt.dk/danmark/walk-of-shame-unge-fortryder-fuldemandssex
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Overfaldsvoldtægt: (Side 6-7)
10 ud af 12 overfaldsvoldtægter begås af udlændinge, indvandrere eller
efterkommere af indvandrere. I andre typer af voldtægter tegner udlændinge
sig for 30-50 pct. af alle overgreb. Liv Lykke Scherfig blev overfaldet af en
udlænding på vej hjem fra fest.
Diskutér:
ANSVAR:
• Hvem har ansvaret for, at indvandrere og efterkommere er overrepræsenteret i
voldtægtsstatistikken?
• Hvad kan politikerne gøre?
• Hvad kan vi som medmennesker gøre?
• Hvad kan samfund, politi eller andre gøre?
INTEGRATION:
Flere kriminologer peger på, at dårlig integration er skyld i, at indvandrere og efterkommere er
overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne.
• Hvordan forbedrer vi integrationen?
Eksperter peger også på, at kulturforskelle er skyld i, at flere indvandrere og efterkommere
dømmes for voldtægt.
• Hvordan kan vi sikre, at mennesker, der kommer fra en anden kultur, forstår den danske
kultur, når det handler om sex?
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Pædofili (Side 8-9)
Omtrent hver tredje voldtægtsforbryder forgriber sig på børn. Men
overgrebene er svære at få øje på. Ofte afslører børnene ikke voldtægterne.
Tannie, der gennem store dele af sit liv er blevet misbrugt af sin far, forklarer,
hvorfor hun tav.
Diskutér:
AFSLØRING:
• Hvordan kan samfundet hjælpe børn til at fortælle om overgreb?
• Hvad kan politikerne gøre for at forebygge, at pædofile begår overgreb mod egne
• børn/plejebørn m.m.?
FORÆLDRERETTEN:
• Skal pædofile miste retten til forældremyndighed?
• Hvordan skal ofre for voldtægt behandles af politiet, retten m.m.?
SYGDOM:
• Kan pædofile gøre for, at de begår overgreb mod børn?
• Er det synd for pædofile?
• Skal pædofile straffes, eller skal de behandles?
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Anmeldelsen (Side 10-11)
Det er svært at bevise, hvad der er sket i en voldtægtssag. Ofte er det kun
offer og gerningsmand, der har været til stede. Derfor ender sagerne som
påstand mod påstand. Emilie Riddersholms oplevelse ikke var nok til at få
gerningsmanden dømt. Hver femte, der er tiltalt for voldtægt, bliver frifundet.
Diskutér:
ANMELDELSEN:
• Hvorfor undlader ofre for voldtægt at anmelde overfaldet?
• Skal man anmelde en voldtægt, selv om man ikke har lyst?
• Skal man anmelde en voldtægt, selv om det er længe, siden den fandt sted?
• Hvordan skal politiet behandle ofret og den mulige gerningsmand?
USIKKERHED:
• Hvad gør man, hvis man ikke er sikker på, hvad der er sket?
• Kan man være offer for voldtægt, selv om man har været for fuld til at huske, hvad der
skete?
RETSFØLELSE KONTRA RETSSIKKERHED:
• Hvad er vigtigst?
o Retsfølelsen (at offeret føler sig ordentligt behandlet hele vejen gennem systemet)
eller
o Retssikkerheden (for at gerningsmanden ikke dømmes uskyldigt)?
• Hvordan kan politi og retsvæsen sikre begge hensyn?
INFORMATION
• Hvordan finder man ud af, om det er det rigtige for én selv at anmelde en voldtægt til
politiet?

Hjælpemateriale:
Fakta fra anklagemyndigheden
https://www.anklagemyndigheden.dk/da/saerligt-dig-der-har-vaeret-udsat-voldtaegt-eller-andetseksuelt-overgreb
Pjece til ofre for en voldtægt
https://www.anklagemyndigheden.dk/sites/default/files/Pjece_gul.pdf
Fakta fra politiet
https://www.politi.dk/da/borgerservice/anmeldelser/voldtaegt/
Kampagneside fra politiet
https://anmeldvoldtaegt.dk/
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Dommene (Side 12-13)
Politikerne på Christiansborg har strammet strafferammen fra 2½ til 3½ års
fængsel for voldtægt, men dommerne dømmer ikke så hårdt, og
voldtægtsdømte udlændinge udvises sjældent.
Diskutér:
DOMMENE:
• Slipper voldtægtsdømte for billigt i straf?
• Hvad er den rette straf for voldtægt?
NYTTEN AF STRAF:
• Vil strengere straffe til voldtægtsmænd resultere i færre voldtægter?
• Skal voldtægt straffes hårdere end f.eks. vold?
UDLÆNDINGE:
• Skal udlændinge, der er dømt for voldtægt, automatisk udvises?

Hjælpemateriale:
Pressemeddelelse fra Justitsministeriet om strengere straffe
http://justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/folketinget-skaerper-strafvoldtaegt-og-overgreb-mod-boern
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Hjælp til ofre (Side 14-15)
Ofre for voldtægt kan opleve det som meget svært, når deres sag skal
anmeldes til politiet eller afgøres af en domstol. Det kan også efterfølgende
være svært at få hjælp, erstatning og information.
POLITI:
• Hvordan modtager og behandler politiet bedst ofre for voldtægt?
• Skal politiet undersøge, om der er tale om falsk anmeldelse, eller skal de som
udgangspunkt altid tro på ofrets forklaringer?
RETTEN:
• Bør ofre kunne undgå at møde gerningspersonen eller vedkommendes venner og familie?
• Bør ofre for voldtægt have mulighed for anonymt at afgive forklaring?
• Kan man sikre, at ofre for voldtægt ikke skal gennemleve overgrebet igen (og igen), når
sagen afgøres i byretten (og siden i landsretten)?
EFTER DOMMEN:
• Hvordan sikrer man, at ofre ikke lever i frygt efter en dom?
• Hvordan kan man hjælpe dem videre?
o Erstatning.
o Psykologhjælp.
o Rådgiver.
o Andet.
• Skal ofre for voldtægt have krav på at få besked, når gerningsmanden løslades?
POLITIK:
• Skal der være en minimumsstraf for voldtægt?
o Hvilken?
• Skal man kunne begå ‘uagtsom voldtægt’?
• Skal man, som i Sverige indføre en regel om, at der skal gives aktivt samtykke før sex?

Hjælpemateriale:
B.T.-artikel om den nye svenske regel
https://www.bt.dk/udland/sex-kraever-samtykke-efter-ny-lov-i-sverige
Debatindlæg fra Amnesty om samtykkeerklæring
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2018/danmark-boer-indfoere-lov-om-samtykke

7

#Voldtaget
Undervisningsmateriale

