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Kære medlem af Retsudvalget 
 
I en dom ved Københavns Byret den 12. marts blev en kvinde idømt to års ubetinget fængsel for at 
have opfordret til vold ved en demonstration den 9. januar. Amnesty International vil med denne 
henvendelse udtrykke vores bekymring over, at den paragraf i straffeloven, som muliggør dobbelt 
straf for lovovertrædelser i sammenhæng med corona-epidemien, har fundet anvendelse i sagen.   
 
Vi anerkender fuldt ud, at der skal ske retsforfølgelse af borgere, som opfordrer til eksempelvis vold, 
vold mod personer i offentlig tjeneste eller groft forstyrrer den offentlige orden. Men vi finder det 
kritisabelt, at der med denne dom ser ud til at være en hårdere straf for sådanne lovovertrædelser, 
fordi demonstrationen omhandlede Covid-19 epidemien og de politiske restriktioner, der er indført i 
den forbindelse. 
 
Vi mener, at dette sender et signal til befolkningen om, at det er mere risikabelt og bedømmes 
hårdere at demonstrere mod corona-restriktioner end mod andre emner – og det kan således 
risikere at have en afskrækkende effekt også i forhold til fredelig brug af ytrings- og 
forsamlingsfriheden i forbindelse med corona.    
 
Straffen blev fordoblet med henvisning til straffelovens §81 d, stk 1, som giver adgang til forhøjet 
straf, hvis “lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i 
Danmark”.  Kigger man i bemærkningerne til loven, står der uddybende, at ”den pågældende 
lovovertrædelse helt eller delvis skal have været motiveret af eller have til formål at udnytte den 
situation i landet, som covid-19-epidemien i Danmark har medført«. 
 
Den pågældende demonstration handlede om corona-restriktioner, men kan vel ikke siges at udnytte, at 
samfundet befinder sig i en pandemi. Vi stiller derfor spørgsmålstegn ved om det virkelig er sådanne 
situationer, som Folketinget har ønsket, at dobbeltstraffen blev anvendt i?  
 
Med dette brev vil vi opfordre til, at du tager initiativ til, at §81 d, stk 1 tages op til fornyet overvejelse. 
Der bør indføres en præcisering, så det fremgår, at der skal tages hensyn til beskyttelsen af ytrings- og 
forsamlingsfriheden, når paragraffen finder anvendelse. Dette vil også ligge mere i tråd med den 
epidemi-lov, som netop er vedtaget, idet denne indeholder en række undtagelser for restriktioner, for 
at sikre, at man som borger kan udtrykke sine politiske holdninger frit. Vi mener ikke hermed, at der skal 
gives frirum til at opfordre til lovbrud, men blot at det skal sikres, at konsekvenserne for 
lovovertrædelser ved en demonstration ikke er anderledes, hvis den omhandler corona-restriktioner, 
end hvis den omhandler andre af regeringens politiske tiltag.  
 
Med venlig hilsen 
Stinne Lyager Bech 
Policychef, Amnesty International Danmark  


