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Voldtægt Mithu M. Sanyal Hent PDF Forlaget skriver: Engang var forbrydelsen i en voldtægt ikke så meget
selve tvangen som skaden, den forvoldte på familiens ære. Problemet var ikke, at voldtægt var vold mod en
person, men at volden beskadigede kvindens dyrebareste eje, hendes jomfruelighed. Sådan er det, rent

juridisk, ikke længere. Men hvordan kan det så være, at så få voldtægter efterfølgende bliver anmeldt, og at
så få anmeldelser faktisk fører til domme? Sanyal demonstrerer i sin nye bog, at der til voldtægten stadig

knytter sig et morads af forestillinger og ubevidste fordomme, og at det har vidtrækkende konsekvenser for,
hvordan vi som samfund og retsstat behandler voldtægtens ofre. Sager, der burde handle om overgreb,

kommer i stedet til at handle om, hvordan kvinder går klædt, hvor meget alkohol de må drikke, og hvordan
de må tale med mænd. Uden grundige analyser som Sanyals kommer vi aldrig voldtægtskulturen til livs.

 

Forlaget skriver: Engang var forbrydelsen i en voldtægt ikke så
meget selve tvangen som skaden, den forvoldte på familiens ære.
Problemet var ikke, at voldtægt var vold mod en person, men at

volden beskadigede kvindens dyrebareste eje, hendes jomfruelighed.
Sådan er det, rent juridisk, ikke længere. Men hvordan kan det så
være, at så få voldtægter efterfølgende bliver anmeldt, og at så få
anmeldelser faktisk fører til domme? Sanyal demonstrerer i sin nye

bog, at der til voldtægten stadig knytter sig et morads af
forestillinger og ubevidste fordomme, og at det har vidtrækkende
konsekvenser for, hvordan vi som samfund og retsstat behandler
voldtægtens ofre. Sager, der burde handle om overgreb, kommer i
stedet til at handle om, hvordan kvinder går klædt, hvor meget
alkohol de må drikke, og hvordan de må tale med mænd. Uden

grundige analyser som Sanyals kommer vi aldrig voldtægtskulturen
til livs.
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