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Pressemeddelelse fra FRA 

Wien, den 9. januar 2015 

 

Behov for mere målrettet støtte til ofre i EU 

Velfinansierede og målrettede hjælpetjenester er helt afgørende for at 

sikre, at ofre for kriminalitet har reel adgang til retssystemet i 

forbindelse med de lidelser, som de har været udsat for, og at deres 

rettigheder respekteres. I den første omfattende evaluering af 

hjælpetjenester for ofre i EU, der offentliggøres i dag, anfører EU's 

Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), at mange 

medlemsstater trods forbedringer fortsat står over for udfordringer. 

»Ofre skal have adgang til hjælp både før, under og efter en straffesag – og det 

skal ikke bare være i form af juridisk bistand, men også psykologisk hjælp og 

krisehjælp,« siger FRA's direktør, Morten Kjærum. »Om 10 måneder skal EU's 

medlemsstater have gennemført EU's offerdirektiv i national ret, og der er stadig 

meget, der skal nås«. 

For at være med til at sikre, at ofre i hele EU får effektiv hjælp, fremsætter FRA i 

rapporten en række forslag, bl.a.: 

 EU's medlemsstater bliver nødt til at sikre, at der er målrettede 

hjælpetjenester til rådighed, herunder støtte og vejledning til traumaofre 

med specifikke behov, f.eks. ofre med et handicap, ofre for 

sexforbrydelser eller ulovlige indvandrere, der udsættes for forbrydelser. 

 EU's medlemsstater skal påse, at de overholder de i offerdirektivet 

fastsatte krav om uddannelse af politifolk og domstolspersonale, og at de 

stiller de ekstra ressourcer til rådighed, der er nødvendige for at 

gennemføre disse foranstaltninger. 

 Bureaukratiske forhindringer bør fjernes, så ofre, der inddrages i en 

straffesag, modtager juridisk bistand på samme måde som dem, der 

sidder på anklagebænken. 

 Medlemsstaterne bør indføre foranstaltninger, der sikrer, at ofre får 

adgang til oplysninger om deres rettigheder og om de hjælpetjenester, 

der står til deres rådighed, og til oplysninger, der er relevante for deres 

sag. 

 For at få endnu flere ofre til at træde frem og anmelde forbrydelser bør 

EU's medlemsstater sørge for, at oplysninger om støtte til ofre gøres 

umiddelbart tilgængelige af alle de myndigheder og offentlige tjenester, 

som ofre kommer i kontakt med, herunder sundhedsvæsenet. 

FRA's undersøgelser har hele vejen igennem påvist, at underrapportering er en 

stopklods for, at ofre får fuld adgang til deres rettigheder. Målrettede og 
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praktiske hjælpesystemer for ofre er et helt afgørende element for enhver 

strategi om at skabe større tillid til myndighederne og øge antallet af 

anmeldelser, for uden dem er det umuligt at forbedre efterforskningen og 

retsforfølgningen af forbrydelser. I denne henseende er offerdirektivet, eller 

direktivet om oprettelse af minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med 

hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse, et stort skridt i den rigtige retning. 

Medlemsstaterne skal gennemføre direktivets artikler senest den 16. november 

2015. 

Spørgsmålet om støtte til ofre er snævert forbundet med FRA’s øvrige arbejde i 

forbindelse med adgang til retssystemet, forskelsbehandling og hadforbrydelser, 

og navnlig med resultaterne af agenturets omfattende undersøgelser af 

personer, der hyppigst udsættes for viktimisering. Resultaterne af dette arbejde 

kan findes i publikationer som f.eks. LGBT-rapporten, forskelsbehandling af og 

hadkriminalitet mod jøder eller vold mod kvinder. 

I forbindelse med den rapport, der offentliggøres i dag, har FRA indsamlet data 

fra alle 28 medlemsstater for at levere information og analyser om nuværende 

procedurer på nationalt plan. Publikationen viser, at der trods de mange 

udfordringer har været en række positive udviklinger på tværs af 

medlemsstaterne. Mange af disse er anført i rapporten som lovende praksisser. 

For eksempel: 

 Nogle EU-medlemsstater, såsom Belgien, Estland eller Finland, sørger for, 

at hjælpeorganisationer for ofre opererer enten direkte fra politistationer 

eller i deres umiddelbare nærhed, hvilket gør det nemmere at henvise 

ofre. 

 Adskillige medlemsstater, herunder Danmark, Polen og Det Forenede 

Kongerige, sikrer, at hjælpetjenester for ofre finansieres af et offerbidrag, 

som indbetales af dømte lovovertrædere til en offerfond. 

 Nogle lande, som f.eks. Spanien eller Sverige, har udviklet apps, der 

oplyser om forløbet i en retssag samt om steder og kontaktoplysninger. 

Rapporten findes hér: Ofre for forbrydelser i EU: omfanget og arten af støtte til 

ofre 

Offerdirektivet er blot ét element af den bredere offerpakke. Der er to andre love 

i pakken, der træder i kraft den 11. januar 2015, og som sikrer, at ofre for 

kriminalitet, der er blevet lovet beskyttelse i ét EU-land, kan få en tilsvarende 

beskyttelse i en anden medlemsstat. 

For yderligere oplysninger henvises til: media@fra.europa.eu 

Tlf.: +43 1 580 30 642 

 

Noter til redaktører: 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member-states-experiences-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member-states-experiences-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/victims-crime-eu-support
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/victims-crime-eu-support
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3045_da.htm
mailto:media@fra.europa.eu
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 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) 

har beføjelse til at yde evidensbaseret rådgivning til EU og nationale 

beslutningstagere for derved at bidrage til mere velorienterede og 

velfunderede drøftelser og politikker om grundlæggende rettigheder. 

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU om 

minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, 

støtte og beskyttelse 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418727352966&uri=CELEX:32012L0029

