Frederikshavn, 25. november 2013

Til
Justitsministeriet.
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Att: strafferetskontoret@jm.dk
Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven,
retsplejeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed og lov om
fuldbyrdelse af straf mv. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet)

Dansk Knivforening (DKF) kan generelt støtte initiativer, der hindrer rocker- og
bandekriminalitet. DKF tager afstand fra brug af knive som våben og betragter
knivvold som meget uønsket.
Dansk Knivforening betragter knive som værktøj, hvor der skal være
sammenhæng mellem tid og sted for brugen af værktøjet. DKF vil derfor ikke
forsvare brug af knive som våben i værtshusmiljøet. DKF kan ikke forsvare
rockere og bandemedlemmers brug af knive som våben.

Dansk Knivforening betragter lovforslagets beskrivelser i det forberedende
arbejde som godt dækkende, da det afklarer nogen uvished efter forskellige
domsafsigelser, hvor der har været usikkerhed om hvilke knive, under hvilke
forhold mv., der er ulovlige – hvilket har givet vilkårlige straffe. Beskrivelser af
salg og overdragelser, transport og brug af knive i arbejds- og fritidssammenhænge giver anledning til at færre tilfældige borgere kommer i klemme og får
hårde straffe for forglemmelser og almindelig omgang med nødvendigt værktøj,
som knive er.
Dansk Knivforening har med interesse læst Det Kriminalpræventive Råds
rapport ”Knivsager i Danmark” ( se http://www.dkr.dk/sites/default/files/Knivsager.pdf ), der blandt andet viser, at knivvold oftest sker i personkredse,
• der kender hinanden (ægtefælder, venner, drikkelag mv.),
• der ligner hinanden (alder, social habitus, grad af påvirkning mv.) og
• at volden i øvrigt sker hjemme/privat, og
• kun statistisk meget få sager foregår i det offentlige rum, og da kun i
nætterne efter torsdag, fredag og lørdag nat.
Der skrives desuden i rapporten, at anvendte knive mest er tilfældige
(køkken)knive, der anvendes i affekt. Statistisk få knive er ulovlige knive anvendt
til vold og trusler.
Hvor end ulykkeligt hver eneste knivsag er, er det vanskeligt at tro, at en øget
straf for besiddelse af ulovlige knive væsentligt kan nedbringe antallet af sager;
dertil er tilfældigheder for stort et parameter.

Lovforslaget arbejder med ”farlige knive” – herunder stilletter, butterflyknive og
springknive, der ikke har noget at gøre i dansk sammenhæng. I den korte række
af nævnte ulovlige knive er også de enhåndsbetjente foldeknive, som DKF
betragter som en praktisk og anvendelig kniv. I vores nabolande er denne
knivtype fuldt lovlig. I Sverige anbefales den som en sikker kniv, da den med en
hånd kan tages fra lommen og åbnes, og man om nødvendigt kan skære sig fri
fra en fastklemt situation for eksempel ved trafikuheld, hvor sikkerhedsselen
blokeres. Et flertal af de turister der besøger Danmark, og som med sig tager en
lokalt lovlig foldekniv, vil stå til en alvorlig straf, hvis deres lommer bliver
ransaget. Det er en utålelig forskelsbehandling af europæiske borgere. Den
danske særlov stiller ikke europæiske borgere lige, og DKF anbefaler at den
enhåndsbetjente foldekniv igen lovliggøres.
Dansk Knivforening har gennemgået lovforslaget for forældelsesparagraffer,
men kan ikke finde sådanne. DKF mener, at almindelige borgere, der over en
lang årrække uforvarende overtræder våbenloven (herunder især kapitlet om
knive) står særligt udsatte, i forhold til andre lovovertrædelser, og vi forstår ikke
denne udeladelse.

Dansk Knivforeningen kan kun støtte Regeringen i at stoppe rockere og andre
grupperinger og deres (mis)brug af knive som våben, men må også advare imod
at stramningerne kan ramme ellers retskafne borgeres lovlige brug/besiddelse af
knive, hvilket vil være urimeligt.

Med venlig hilsen

Jørn Sønderskov Christensen
Formand
Dansk Knivforening

