6. januar 2010

Til medlemmerne af Folketingets Retsudvalg og justitsminister Brian Mikkelsen

Knivene skal ud af nattelivet,
men almindelige danskere skal ikke rammes.
Efter Højesterets dom i december 2009 mener nedenstående tre organisationer, at regeringen
ikke længere har nogen undskyldning for at ignorere de problemer, knivbestemmelserne i
våbenloven skaber for almindelige danskere.
Vi vil gøre folketingets medlemmer opmærksom på, at samtlige vores medlemmer risikerer en
alvorlig overtrædelse af knivbestemmelserne i våbenloven set med baggrund i den seneste tids
retshåndhævelse på området.
Vi bakker naturligvis op om bestræbelserne på at komme den personfarlige kriminalitet med
kniv til livs. Vi mener dog, at tiden nu er kommet til at se på, om knivbestemmelserne i
våbenloven skal ændres for at sikre, at almindelige borgere ikke bliver straffet.
På det seneste er en række almindelige danskere jo blevet idømt strenge straffe for f.eks. at
have en hobbykniv i bilen. Det er uholdbart at spejdere, sportsfiskere, jægere, håndværkere
og handelsrejsende m.fl. kriminaliseres for uforvarende at have en kniv liggende i en bil eller i
en bukselomme på vej til eller fra arbejde. Derfor opfordrer vi politikerne til at sikre, at
knivbestemmelserne i våbenloven ikke kriminaliserer fredelige danskere, der blot har et job
eller en fritidsbeskæftigelse, hvor kniv traditionelt anvendes og medbringes, ikke som et
våben, men som et nødvendigt arbejdsredskab!
Vores medlemmer bør ikke arbejde og leve i frygt for af vanvare at have en kniv i en bil. For
vores medlemmer er en kniv ikke et våben, men derimod et redskab til udøvelse af en
fritidsinteresse.
Vi opfordrer til, at våbenloven lempes i forhold til transport af kniv, men opretholdes i forhold
til, at man udenfor normal arbejdstid medbringer en kniv på sig på offentlige stræder og
gader. Knivene skal væk fra gadebilledet, hvorfor det at bære en kniv på åben gade sent om
aftenen eller natten bør hjemle til straf. Modsat bør det ikke straffes, at en familiefar henter
sin datter fra fest og ved en politikontrol konstateres at have eksempelvis en jagt- eller
fiskekniv fra eftermiddagens jagt- eller fisketur liggende inde i bilen.
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