
SCRIPT til Videoen fra VSE 

Europæisk dag for Ofres Rettigheder.  

1. Scene: 
Kriminalitet er et stort problem I Europa. 75 millioner bliver ofre for alvorlige kriminelle 
overgreb hvert år. Hver tredje kvinde rapporteres at være udsat for seksuelle eller fysiske 
overgreb; to millioner børn bliver handlet hvert år og millioner bliver bedraget, røvet eler 
fysisk mishandlet. Disse kriminelle overgreb kan have en dyb emotionel og fysisk indflydelse 
på  en større del af befolkningen og påvirker vores velbefindende og vores økonomi. 
 

2. Scene: 
Mens der bliver gjort meget for at forebygge kriminalitet, bliver alt for lidt gjort for at 
begrænse effekten, når det sker, og i mange tilfælde bliver det endda værre på den måde 
vores samfund og myndigheder tackler overgrebene bagefter. 
 

3. Scene.  
Ofte har ofre ikke adgang til emotionel og praktisk støtte. Kvinder – og mænd - skal sidde 
ved siden af deres overfaldsmand i venteværelset ved retssalen. Ofre med anden etnisk 
bagggrund eller minoritetsgrupper oplever diskrimination, når detaljer af den kriminelle 
handling bliver publiseret. Mange skal genfortælle deres traumatiserende historie til 
forskellige politifolk, bistandsadvokat, anklager og i retten, og nogle myndigheder glemmer 
at meddele ofre om løsladelse af den anklagede/overfaldsmanden. Ofre kan møde mange 
vanskeligheder, men ofre har lovmæssig ret til bedre behandlinger. 
 

4. Scene: 
Det er vigtigt for ofre at kende deres rettigheder. 2015 EU-direktivet vedr. Ofres Rettigheder 
– Offerdirektivet, hvor alle EU’s medlemslande garanterer deres borgere ret til at blivee set 
og hørt og respekteret, til beskyttelse, støtte, adgang til sagsøgning, kompensation og til 
behandling for psykisk og fysisk skade. Som offer kan du lægge sag an, hvis ikke disse 
rettigheder overholdes, og alle lande i Europa har også underskrevet lignende internationale 
forpligtigelser i FN og det Europæiske Råd. Danmark har dog ikke skrevet under på 
Offerdirektivet, men har i vid udstrækning de samme rettigheder indbygget i dansk lov, eller 
er villig til at se på, om der er huller.  
 

5. Scene:  
Det betyder, at der skal tales til ofre i en respektfuld tone, og deres anliggender skal tages 
alvorligt. Ofre skal beskyttes for yderlige overgreb af deres overfaldsmand og for psykologisk 
skade gennem de juridiske forløb. De skal modtage anonym støtte for at hjælpe dem til at 
blive raske, til at kunne bearbejde overgrebet og praktisk hjælp til det, de behøver. Ofre skal 
have mulighed for at blive hørt, selv hvis de taler et andet sprog, og de skal modtage 
kompensation for deres tab. 
 

6. Scene:  
Offerrådgivningen i Europa – Victim Support Europe – er en ikke-profitskabende 
organisation, som arbejder med nationale offerrådgivninger for at indføre og udvide ofres 
rettigheder. Vi arbejder på at give ofre en stemme i Europa, så deres behov ikke bliver 
ignoreret. Vores medlemmer, inklusiv Offerrådgivningen i Danmark, følger ofre til 
politistationen og i retten. De kan også hjælpe med forsikringer, begravelsesarrangementer 



og med at lave aftaler. De giver emotionel støtte, beskyttelse og mange andre ting for at 
hjælpe ofre til at føle sig sikre igen. 
 

7. Scene: 
Kriminelle overgreb kan være ødelæggende for et offer. Nogle bliver depreminerede og ude 
af stand til at arbejde. Der kan opstå praktiske problemer som f.eks. at få lavet en smadret 
dør, at komme væk fra et hus, at lære nye færdigheder p.g.a. af skader og at forholde sig til 
ubetalte regninger, og mange ofre har brug for jurisk rådgivning. Offerrådgivninger rundt om 
i  Europa er der for at hjælpe med alle disse problemer. 
 

8. Scene: 
Ofre har brug for vores hjælp og vi har brug for din hjælp. Velkommen til vores hjemmeside 
for at se, hvordan du kan hjælpe. Lær mere om ofres rettigheder og være med til at skabe en 
bedre og lysere fremtid for ofre for kriminalitet i Euorpa.  
 
 


