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Justitsministeriet
Lovafdelingen, Strafferetskt.
Slotsholmsgade 10
1216 København K

15. december 2005

VEDR. STRAFFELOVRÅDETS BETÆNKNING
NR. 1462 OM KRIMINALISERING AF
GENERELLE OPFORDRINGER TIL
SELVMORD
Børnerådet finder det dybt tragisk og meget beklageligt, hvis
hjemmesider på internettet med beskrivelse af eller opfordring til
selvmord har ført til, at børn og unge har taget deres eget liv. Rådet
hilser derfor Straffelovrådets grundige overvejelser om mulighederne
for et indgreb mod disse hjemmesider velkomne.
Det er ikke ulovligt at begå selvmord, og det vil derfor være meget
vanskeligt og betænkeligt at begrænse ytrings- og informationsfriheden
på dette område. Omkostningerne ved et lovindgreb vil endvidere
teknisk set (ved filtrering af hjemmesider o.lign.) være meget høje,
fordi gavnlig information også kan blive ramt.
Rådet hæfter sig bl.a. ved, at også franske myndigheder forbinder store
praktiske og juridiske problemer med håndhævelsen af det gældende
forbud i Frankrig. Et indgreb vil derfor formentlig ikke stå i et rimeligt
forhold til de problemer, det vil medføre.
Hertil kommer, at det er meget usikkert at vurdere omfanget af
selvmord og forsøg herpå begået efter opskrifter på internettet. Der er
imidlertid sket et fald i det samlede registrerede antal selvmord,
samtidig med at der er indtruffet en overordentlig stor stigning i
internetadgangen. Straffelovrådet vurderer, at de pågældende personer
næppe er blevet påvirket af hjemmesider til at begå selvmord eller i
valget af metode heraf.
På denne baggrund tilslutter Børnerådet sig betænkningens konklusion.
Rådet kan ikke anbefale, at der gennemføres lovgivning med det sigte
at kriminalisere generelle opfordringer til selvmord.
Børnerådet støtter videre det synspunkt, at den mest effektive indsats
mod selvmord er et bredspektret, forebyggende arbejde. Rådet
anbefaler, at den igangværende indsats på dette område vedligeholdes
og styrkes.
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Med venlig hilsen
Klaus Wilmann, formand for Børnerådet
Bente Ingvarsen, sekretariatschef
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