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Vold og chikane i Europa er langt mere udbredt end de officielle
tal viser
Mere end én ud af fire europæere blev offer for chikane, og 22 millioner blev
udsat for fysiske overgreb på et år. Men ofrene anmelder typisk ikke, hvad de har
været udsat for. De har ofte svært ved at udøve deres rettigheder, og føler, at de
ikke kan komme til orde. Det viser resultatet af den første EU-dækkende
undersøgelse nogensinde af den generelle befolknings oplevelser med
kriminalitet, som blev gennemført af EU's Agentur for Grundlæggende
Rettigheder (FRA). Resultaterne viser, hvordan målrettede foranstaltninger kan
hjælpe myndighederne med at støtte ofrene og gøre det lettere at anmelde
kriminalitet og få adgang til domstolsprøvelse.
"Den store forskel mellem de officielle tal for kriminalitet og folks oplevelser med
kriminalitet belyser det reelle omfang af kriminalitet i EU. Resultaterne viser, at unge,
personer, der ikke identificerer sig som heteroseksuelle, og personer med handicap er
særligt berørt af kriminalitet," siger FRA's direktør Michael O’Flaherty. "EU har lovgivning,
der tilgodeser kriminalitetsofres rettigheder, jf. EU's charter om grundlæggende
rettigheder. De nationale myndigheder er nødt til at gøre mere for at tilgodese ofrenes
rettigheder og give dem den støtte, de har brug for."
Ofrene er ofte uvidende om deres rettigheder, eller kan ikke komme til orde. De anmelder
ikke forbrydelserne på grund af frygt for gengældelse eller trusler fra gerningsmændene.
FRA's rapport "Crime, safety and victims’ rights" bør være en vejledning for de nationale
beslutningstagere, når de efterkommer deres internationale forpligtelser og følger EU's
lovgivning om ofres rettigheder. Den supplerer EU's strategi for ofres rettigheder, som har
til formål at give ofre for kriminalitet bedre mulighed for i højere grad at anmelde
kriminalitet. FRA opfordrer medlemsstaterne til at:


sikre klageadgang og domstolsprøvelse: Næsten en ud af 10 personer i EU (9 %)
havde været udsat for vold i løbet af de fem år, undersøgelsen varede. Tallet varierede
fra 3-18 %, afhængigt af landet. Tallet for chikane var 41 % i EU og varierede fra 1562 % i de enkelte lande. Landene bør give alle ofre, herunder de mest sårbare, relevant
information, støtte og beskyttelse og gøre det muligt for dem at deltage i straffesager.
Det gælder også i en onlinesammenhæng.



tilbyde målrettet støtte: Næsten en fjerdedel af unge (23 % af de 16-29-årige) og
en femtedel af dem, der identificerer sig som LGBTI-personer (19 %), der har et
handicap (17 %), eller som tilhører et etnisk mindretal (22 %), oplyser, at de har
været ofre for fysiske overgreb inden for de seneste fem år. Landene bør være særligt
opmærksomme på specifikke behov hos forskellige grupper for bedre at beskytte dem
mod vold. De bør også informere dem om deres rettigheder på en måde, de forstår.



støtte kvinder bedre: Over en tredjedel af den fysiske vold mod kvinder (37 %)
finder sted i hjemmet og får psykiske konsekvenser for 69 % af ofrene. Næsten tre ud
af fire tilfælde af seksuel chikane (72 %) begås af personer, som de ikke kender. De
fleste af disse hændelser finder sted i det offentlige rum. Landene bør sikre en
kønssensitiv tilgang, når det drejer sig om retlige sanktioner, uddannelse, beskyttelse
og fremme af ofrenes rettigheder. Det omfatter forebyggelse af kriminalitet gennem
oplysning til mænd, som oftest er gerningsmændene.



gøre det lettere at anmelde kriminalitet: Kun en tredjedel (30 %) af ofrene
anmelder fysiske overgreb og en tiendedel (11 %) chikane til politiet. Tallene for
anmeldelser varierer fra land til land, hvilket afspejler kulturelle forskelle og varierende
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grad af tillid. Personer, der er ældre, som har et lavere uddannelsesniveau, eller som
kæmper for at få pengene til at slå til, er generelt mindre villige til at involvere politiet.
Landene skal gøre mere for at tilskynde folk til at anmelde kriminalitet og gøre det
lettere for folk at anmelde kriminalitet. Det betyder blandt andet at gøre brug af andre
kanaler, f.eks. civilsamfundet eller sundhedstjenester, for at opfange kriminalitet,
informere ofrene om deres rettigheder og henvise dem til relevante støttetjenester.
Rapporten omhandler 35 000 personers synspunkter og oplevelser med vold, chikane,
indbrud og forbrugersvindel samt konsekvenserne heraf for ofrene. Resultaterne viser
også folks syn på sikkerhed og deres vilje til at handle, når de er vidne til en forbrydelse.
Den er én af flere rapporter, der ser på borgernes opfattelse og oplevelse af
grundlæggende rettigheder. Resultaterne bygger på svar på FRA's undersøgelse om
grundlæggende rettigheder i alle EU's medlemsstater samt Nordmakedonien og Det
Forenede Kongerige. Undersøgelsen fandt sted fra januar til oktober 2019.
Ipsos MORI indsamlede oplysningerne på vegne af FRA i samarbejde med Nederlandenes
statistiske kontor (CBS) i Nederlandene, Centre des Technologies de l'Information de l'Etat
(CTIE) i Luxembourg og Østrigs statistiske kontor i Østrig.
Hvis du vil vide mere, kan du deltage i FRA’s online paneldebat "Crime, victims
and rights: what can EU countries do to strengthen victims’ rights?" kl. 10:30
CET den 19. februar 2021.
Udforsk siden med "spørgsmål og svar" (Q&A), online dataværktøjet i presse
pakken eller kontakt: media@fra.europa.eu /Tlf.: +43 1 580 30 653
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