Folketingets Lovsekretariat (lov@ft.dk)
Christiansborg
1240 København K

Folketingsmedlem Pernille Skipper (EL) har den 22. november 2012 stillet mig
følgende spørgsmål S 516, som jeg hermed skal besvare.
Spørgsmål S 516:
”Finder ministeren det hensigtsmæssigt og udtryk for den ønskelige grad af ligelig repræsentation af begge køn, at Straffelovrådet, der netop har afgivet Betænkning nr. 1534 om seksualforbrydelser (og herunder frarådet et forbud
mod købesex), består af otte mænd og nul kvinder, og vil ministeren i benægtende fald oplyse, hvordan man kan undgå en så skæv sammensætning i fremtiden – specielt i organer, som skal tage stilling til spørgsmål, der har en så
åbenlyst kønsrelateret karakter?”
Svar:
Ifølge ligestillingslovens § 8 bør der være en ligelig fordeling af kvinder og
mænd i statslige råd, nævn og udvalg, der er nedsat af en minister. Hensigten
med reglerne i ligestillingsloven er at sikre repræsentation af begge køn med
henblik på en ligelig kønsmæssig deltagelse i samfundets beslutningsprocesser.
Som ligestillingsminister finder jeg det ikke hensigtsmæssigt, at der kun er ét
køn repræsenteret i Straffelovrådet.
Det er den enkelte ministers ansvar at leve op til Ligestillingslovens regler om
en ligelig sammensætning i råd, nævn og udvalg.
Justitsministeriet har oplyst følgende:
”Straffelovrådet består af en formand og 7 andre medlemmer. 3 af medlemmerne er udpeget i kraft af deres stilling som henholdsvis rigsadvokat, direktør
for kriminalforsorgen og chef for den afdeling i Justitsministeriet, som strafferetten hører under. De øvrige 4 medlemmer er udpeget i kraft af deres særlige
sagkundskab på strafferettens område som henholdsvis professor i strafferet,
forsvarsadvokat, politidirektør og højesteretsdommer. Ved de enkelte udpegninger af de pågældende medlemmer er udpeget den person blandt de mulige
emner, som Justitsministeriet havde kendskab til, som efter en samlet vurdering fandtes bedst kvalificeret. Justitsministeriet vil fortsat, når der opstår
spørgsmål om nyudpegning af et medlem af Straffelovrådet, som ikke udpeges i
kraft af sin stilling, være opmærksom på, at Straffelovrådet bør have en ligelig
sammensætning af kvinder og mænd, jf. ligestillingslovens § 8”.
Med venlig hilsen
Manu Sareen
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