
 

 

Til Cavling-komiteen 
 
Jeg vil gerne indstille femina.dk for dækningen af kampen for en ny, samtykkebaseret 
voldtægtslovgivning. 
 
Det gælder Isabella Alonso de Vera Hindkjær, Maria Brus Pedersen, Rita Gunnarsdóttir Dam, 
Freja Lyngbo, Amanda Stensgaard, Josefine Gammelgaard og Kathrine Graa. 
 
Hvor mange voldtægtsofre skal svigtes, før ministeren har tænkt længe nok? 
 
I mange år har aktivister, interesseorganisationer og politikere råbt op om den manglende 
retssikkerhed for voldtægtsofre i Danmark. Fortalt, hvordan mødet med retssystemet nærmest var 
et større traume end selve overgrebet. Argumenteret for, hvordan Danmark var langt bagved dets 
nabolande, der for længst har indført en samtykkebaseret lovgivning. 
 
Det er seks år siden, vi i Danmark, som et af de første lande, ratificerede Istanbulkonventionen og 
forpligtede os på at indføre en lov, der bygger på samtykke, og i sommer lignede det, at loven var 
lige på trapperne. Men så, før Folketinget gik på sommerferie, meddelte justitsminister Nick 
Hækkerup, at han havde brug for en tænkepause hen over sommeren. Da aktivister, der stod 
“samtykkevagt” på Christiansborg Slotsplads spurgte ministeren, hvornår tænkepausen var slut, for 
nu havde de jo ventet i fire år, svarede han: ”Så kan I jo vente et par år mere.”  
 
Ifølge Justitsministeriets offerundersøgelse bliver over 6.700 hvert år voldtaget eller forsøgt 
voldtaget, selvom de faktiske tal kan være langt højere. 
 
Statistisk set stod hundredvis af kvinder til at blive udsat for seksuelle overgreb under 
justitsministerens tænkepause.  
 
Ovenpå ministerens udmelding lancerede femina.dk en omfattende journalistisk dækning af 
kampen for en ny samtykkebaseret voldtægtslov. Femina.dk satte fokus på nogle af de mange 
kvinder, der har oplevet svigt som følge af en voldtægt. Svigt fra omverdenen og svigt fra 
retssystemet. Under hashtagget #SamtykkelovNu skrev femina.dk 24 artikler om konsekvenserne 
for de mennesker, der har oplevet overgreb og voldtægt. Om forskellen på samtykke og frivillighed, 
og om, hvordan vi sikrer os en lovgivning, der tydeliggør, at kun ja betyder ja. 
 
Det var blandt andet et dobbeltinterview med moren Zen og datteren Isabel, der begge var blevet 
voldtaget med 21 års mellemrum. Zen, som er jurist, fortalte i interviewet, hvordan hun med sin 
viden om retssystemet ikke ville anbefale sin datter at melde overgrebet.  
 
Og det var et interview med Maria, der som 17-årig blev voldtaget af sin kærestes bedste ven. Hun 
er i dag overbevist om, at han ikke bevidst begik et overgreb mod hende. Men det gjorde ikke den 
skade, han forvoldte, mindre.  
 
Femina.dk har med en nuanceret dækning været med til at åbne op for vigtige samtaler. Ikke bare 
om, hvad der er i vejen med den nuværende lov, men også om, hvordan vi gerne vil være sammen 
mænd og kvinder. 
 
En dækning, der kulminerede i en historisk dag, 1. september 2020, hvor Danmark fik en 
samtykkebaseret voldtægtslov. 
 
Det var nyt og tiltrængt at se et kvindemagasin tage aktivt stilling og stille sig side om side med de 
aktivister, der har kæmpet for forandring gennem mange år. Femina.dk viste med dækningen, at 
mediet tager danske kvinder og deres retssikkerhed seriøst. Også når der er agurketid. Også når 
Folketinget holder sommerferie, og ministeren holder tænkepause.  
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For det fortjener femina.dk Cavlingprisen. 
 
Med venlig hilsen 
Dorthe Kandi,  
Mediechef, Aller Kvindeliv 
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