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Antallet af sager, hvor etniske familier truer og er voldelige mod især døtre og gifte kvinder, stiger. 
Siden Rigspolitiet i 2007 begyndte at registrere disse såkaldte æresrelaterede forbrydelser, er der 
registreret nogle hundrede sager, mange med flere ofre og næsten alle med flere medlemmer af 
familien som gerningsmænd. Langt de fleste sager handler om unge kvinder mellem 15 og 25 år, 
som enten er blevet tvangsgift, eller som mod familiens vilje vil gifte sig med en anden, end den 
familien har valgt. 

I 2008 vedtog Folketinget enstemmigt en lov mod tvangsægteskaber. Der blev indsat en særlig be-
stemmelse herom i Straffelovens § 260, som handler om forbrydelser mod den personlige frihed. 

§ 260 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes for ulovlig tvang den, som 

1) Ved vold eller trussel om vold, om betydelig skade på gods, frihedsberøvelse eller om at 
fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller at åbenbare privatlivet tilhø-
rende forhold tvinges til at gøre, tåle eller undlade noget. 

2) Ved trussel om at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller om at fremsætte sande ære-
rørige beskyldninger tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, for så vidt fremtvingel-
sen ikke kan anses tilbørlig begrundet ved det forhold, som truslen angår. 
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3) Tvinges nogen til at indgå ægteskab eller en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed, kan 
straffen stige til fængsel indtil 4 år. 

4) Tvinges nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, kan 
straffen stige til fængsel indtil 4 år. 

 
Med egen paragraf i Straffeloven og en forhøjet straframme fik politi og anklagemyndighed et nyt 
værktøj i kampen mod tvangsægteskaber. Loven skulle ”afspejle samfundets stærke afstandtagen fra 
tvangsægteskaber”, som daværende justitsminister Lene Espersen (K) udtrykte det ved fremsæt-
telsen i Folketinget.  

Men nu 7 år senere viser en opgørelse fra justitsminister Mette Frederiksen (S) til Folketingets 
integrationsudvalg, at der ikke er nogen eksempler på tiltalerejsning – endsige domfældelse – på 
grundlag af den særlige paragraf i Straffeloven. 

Der findes ikke tal for, hvor mange tvangsægteskaber der indgås. Men ifølge fagfolk med tæt kend-
skab til æreskonflikter, er tvangsægteskaber ikke blevet bremset. ”Vi oplever bestemt ikke, at det er 
faldet”, siger Lene Johannesen, sekretariatschef i Landsorganisationen for Kvindekrisecentre.  

 

Der ønskes en retssociologisk analyse med afsæt i det ovenstående og med inddragelse af 
relevant retssociologisk teori og empiri med fokus på følgende: 

1. Fordele og ulemper ved at anvende lovgivning til at bekæmpe tvangsægteskaber. 
2. Overvejelser vedrørende andre reguleringsformer. 
 


