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Velkommen til konferencen 

Årsrapport 2021

Op mod 100.000 mennesker udsættes årligt for stalking, og konsekvenserne for de berørte er store.
Udover at stalking er en problemstilling, der berører mange, er stalking også komplekst. Stalking kan
være rettet mod en ekspartner, en tidligere kollega, en barndomsven eller en fremmed, og kan omfatte
både kærlighedshilsner, gaver, forfølgelse, falske anklager, trusler, vold og meget andet. 

Dansk Stalking Center har siden 2015 tilbudt specialiseret rådgivning og behandling til stalkingudsatte,
udøvere, pårørende og fagpersoner. Der er afholdt mere end 8.000 rådgivende telefonsamtaler om alt
fra afskærmning, sikkerhed og dokumentation, til psykiske konsekvenser og begæring om tilhold.
Samtidig har flere end 1.500 personer fået hjælp ved centrets specialiserede socialrådgivere, jurist og
psykologer.

Som stalkingudsat kan man miste sit job, der kan være brug for at involvere politiet, eller man kan have
behov for at opholde sig et sikkert sted for en periode. Rækken af fagpersoner, der kommer i berøring
med stalking, er derfor lang. For at kunne agere hurtigt og kompetent er det afgørende, at man som
fagperson har viden om stalking. Med den rette viden, kan man i højere grad genkende stalking, give
målrettet og hensigtsmæssig rådgivning, samt henvise til anden relevant hjælp.
 
Vi er derfor utrolig stolte af at kunne samle flere end 100 fagpersoner til en konference om stalking.
Programmet er sammensat ud fra en ambition om at komme omkring de vigtigste tematikker relateret
til stalking. Herved er det målet, at vi med konferencen kan inspirere, målrette og styrke
stalkingindsatsen i Danmark.

Med dette konferencehæfte ønsker vi, at du som deltager har mulighed for at sætte dig ind i
konferencens indhold, og samtidig orientere dig i den generelle viden på området. Skulle du have lyst til
at fordybe dig yderligere, har vi samlet en liste med forskellig litteratur til sidst i hæftet.

Lise Linn Larsen, Direktør Dansk Stalking Center



Programmets indhold

Angst, depression og PTSD som følge af stalking
Stalking kan medføre alvorlige traumer og psykiske reaktioner hos de udsatte. Med afsæt i en dybdegående viden om
traumereaktioner, vil oplægget belyse, hvilke følgereaktioner stalkingudsatte kan opleve.

Ask Elklit, Professor i psykologi ved Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk
Universitet
Ask Elklit er leder af og professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi. Han har i mere end 40 år undervist i pædagogisk
psykologi og klinisk psykologi . Videnscenter for Psykotraumatologi har landets største ekspertise i forebyggelse, behandling
og forskning inden for traumerelatererede lidelser. De er ledende i forskning indenfor akut stressforstyrrelse (ASD), post-
traumatist stress lidelse (PTSD) og kompleks PTSD. Centret har derudover udarbejdet flere måleredskaber af traumer,
primært til udredning af børn. 

Stalking som vold og socialt problem
Oplægget vil præsentere, hvordan og hvorfor stalking er et alvorligt samfundsproblem, og hvilke udfordringer, der særligt
er forbundet med at stoppe stalking.

Lise Linn Larsen, Direktør i Dansk Stalking Center
Lise Linn Larsen stiftede i 2010 Dansk Anti-Stalking Forening, som i 2015 skiftede navn til Dansk Stalking Center. Lise har,
med afsæt i en personlig oplevelse med stalking, arbejdet med området i mere end 10 år. Arbejdet har i høj grad handlet
om at sætte stalking på dagsordenen og sikre en kvalificeret hjælp. Lise har derfor både stor andel i Dansk Stalking
Centers udvikling, såvel som i at skabe både politisk og samfundsmæssig anerkendelse af stalking som et alvorligt
problem. Lise har baggrund som sygeplejerske og er desuden uddannet Cand. Pæd. Psyc.

Behandling af udøvere som redskab til at stoppe stalking
Oplægget vil gøre deltagerne klogere på udøvere af stalking såsom, hvorfor de stalker og hvorfor det giver mening at
arbejde terapeutisk med denne målgruppe.

Helle Hundahl, Aut. psykolog, specialist i psykoterapi og konsulent i Dansk Stalking Center
Helle Hundahl er uddannet psykolog og har i mange år arbejdet med stalking og vold i familien. Helle har stor erfaring i
behandling af både udsatte og udøvere af stalking og er certificeret i værktøjet Stalking Risk Profile. Helle har gennem sit
arbejde som psykolog stort fokus på udvikling af behandlingsmodeller. Derudover har Helle stor erfaring i undervisning og
supervision af  fagpersoner.



Forebyggelse, opkvalificering og samarbejde
Oplægget vil give indblik i, hvordan man i en stor organisation kan sætte stalking på dagsordenen og sikre, at viden er
bredt forankret, samt hvorfor ledelsesopbakning er afgørende. Derudover vil erfaringer med, hvordan man som
frontmedarbejder skaber et konstruktivt møde med stalkingudsatte, blive belyst.

Kuno Urban Sønderby Jensen, Politikommisær, Sydøstjyllands Politi
Nadia Gadeberg, Politiassistent, Sydøstjyllands Politi
Kuno Urban Sønderby Jensen er leder af forebyggelsessekretariatet i Sydøstjyllands Politi og har haft en central rolle i
arbejdet med at udvikle håndteringen af stalking i politiet. Sammen med Politiassistent Nadia Gadeberg har de arbejdet
med at opkvalificere medarbejdere, udvikle arbejdsgange, værktøjer og roller i arbejdet med stalking.

Tværsektorielt samarbejde som afsæt i indsatsen mod stalking
Siden 2017 har Esbjerg Kommune og Esbjerg Politi haft særligt fokus på stalking. Oplægget vil give indsigt i hvorfor og
hvordan kommune og Politi i dag arbejder med stalking og hvilken værdi samarbejdet og det særlige fokus på stalking
har medført.

Lise Willer, Direktør i Borger og Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune
Heinrich Kristensen, Konsulent i Center for Socialpsykiatri, Esbjerg Kommune
Henrik Thrane Jensen, Vicepolitiinspektør, Esbjerg Politi
Lise Willer, Heinrich Kristensen og Henrik Thrane Jensen repræsenterer alle centrale funktioner og organisationer, der
har bidraget til samarbejdsprojektet Tryg i Esbjerg. De har derfor tilsammen erfaring med både strategiske og
ressourcemæssige  ledelsesovervejelser og konkret sagsarbejde, samt samarbejde organisationerne imellem.

På konferencen vil justitsministeren præsentere regeringens udspil
"Bedre hjælp til ofre for stalking". Herunder hvordan lovgivningen skal
styrkes på stalkingområdet og hvilke andre indsatser regeringen vil
iværksætte for at stoppe stalking.

Justitsminister Nick Hækkerup

Jeppe Søe er journalist, foredragsholder, kommunikationsrådgiver, tidligere
studievært o og en flittig klummeskribent. Han har en fortid som
nyhedsvært på TV3 og har tidligere været ansat på bl.a. TV2, Nordisk Film og
TV Danmark. 

Konferencier: Jeppe Søe



Digital Stalking: Hvad er det og hvad kan man gøre?
Falske profiler, GPS-overvågning og hacking er blot nogle af de måder stalking foregår på i dag. Oplægget vil præsentere
grundlæggende viden om digital stalking og hvilke særlige præmisser, som er vigtige at kende til når denne type af stalking
skal stoppes.

Rory Innes, Stifter og CEO i The Cyber Helpline
Rory Innes er stifter af og CEO i The Cyber Helpline, der har base i Storbritannien. The Cyber Helpline har været aktiv i flere
år, og har et team på over 50 frivillige. Rory Innes grundlagde hjælpelinjen, da han oplevede, at der var begrænset med
hjælp, når man bliver udsat for cyberkriminalitet, da politiet i Storbritannien mangler ressourcer og ekspertise inden for
dette felt. The Cyber Helpline hjælper omkring 400 ofre hver måned med bl.a. cyberstalking, hackede konti, online mobning
og chikane. 

Cyberpsykologiens særlige karakter
Oplægget vil give en indsigt i, hvad øget digitalisering og teknologiske muligheder betyder for vores adfærd i dag. Hvilke
konsekvenser kan der være ved digital stalking og hvordan kan vi blive klogere på de udøvere, der stalker online. 

Sanne Loft Nielsen, Seniorrådgiver i Rigspolitiet
Sanne Loft Nielsen er seniorrådgiver i Rigspolitiet og er specialiseret i cyberpsykologi, ungdomskultur, webbaserede
fællesskaber og interkulturel kommunikation. I forlængelse heraf, har Sanne dybdegående viden om personer, der bruger
den digitale verden til at udføre kriminalitet, og hvordan disse mennesker og deres handlinger adskiller sig fra anden
kriminalitet. 

Børns reaktioner i stalkingsager
Omkring 60.000 hjemmeboende børn påvirkes hvert år af stalking i Danmark. I dette oplæg vil finske Anna Nikupeteri, på
baggrund af sin forskning, give et indblik i forskellige reaktionsmønstre hos børn, der er pårørende i et stalkingforløb.

Anna Nikupeteri, Professor ved Laplands Universitet
Anna Nikupeteri er underviser og postdoc på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Laplands Universitet, og har i sin
forskning arbejdet med stalking og dets konsekvenser for de involverede parter. Hendes forskningsinteresser er bl.a. stalking
mellem ekspartnere (post-separations stalking), vold mod kvinder, vold i nære relationer, og i særlig grad børn og unge, der
bliver udsat for vold i hjemmet, samt de konsekvenser et stalkingforløb kan have for børn og deres trivsel. 

Udvikling og implementering af redskaber til at spotte og stoppe stalking
Proaktivitet, risikovurdering og tydelige retningslinjer. Det er nogle af de nøgleord politiet i Holland bygger deres
stalkingindsats på. Oplægget vil give en bred inspiration til udvikling og implementering af procedurer, arbejdsgange og
værktøjer i arbejdet med stalking.

Bianca Voerman, Efterforskende psykolog ved Politiet i Holland
Bianca Voerman har været ansat ved det hollandske politi siden 2006. Her har hun arbejdet med politiets håndtering af
stalking samt bidraget til konkret håndtering af sager. I forlængelse heraf har Bianca  erfaring med at formidle viden om
stalking internt i politiet, samt til eksterne samarbejdspartnere såsom sociale myndigheder og sundhedsvæsnet. Bianca er
desuden certificeret i brugen af Stalking Risk Profile.



Rådgivning og behandling af udsatte
Risikovurdering i stalkingsager 
Stalking af forældre og børneperspektiv
Kommunikation med udøvere og motivering for behandling
Håndtering og forebyggelse af digital stalking 
Falske ofre og håndtering heraf

Workshops

Paneldebat: Fremtidens stalkingindsats?

Deltagere på konferencen

Konferencen er målrettet fagpersoner, der gennem deres arbejder er i berøring
med stalking. Deltagerne på konferencen er derfor fra politiet, kommuner,
rådgivninger, krisecentre og lignende.

Lise Linn Larsen, Direktør i Dansk Stalking Center
Rosa Lund, MF, Retsordfører, Enhedslisten
Britt Bager, MF, Retsordfører, Det Konservative Folkeparti
Simon Lægsgaard, Forstander på Brandbjerg Højskole
Claus Birkelyng, Centerchef v. Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter
Dorte Sestoft, Ledende overlæge og psykiater v. Retspsykiatrisk Klinik
Camilla Rytz, Journalist bag TV2-dokumentaren ”Forfulgt af Nicklas Friis” 
Anja Radeka, Leder, Dansk Kvindesamfunds Krisecentre og StopChikane

Konferencen afsluttes med en debat,
hvor eksperter, politikere og andre
aktører vil diskutere forslag,
udfordringer og fremtiden. Hvordan vil
regeringens nye stalkingudspil løfte
indsatsen på stalkingområdet? Hvilke
udfordringer er særligt vigtige at tage
hånd om? Og hvilke ressourcer skal der
til? 



Dansk Stalking Center
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Dansk Stalking Center er en selvstændig og uafhængig interesseorganisation, der har til formål at
hjælpe alle, som er berørt af stalking. Konkret er det organisationens mål at forebygge og stoppe
stalking, at oplyse om stalking, samt at bedrive fortalervirksomhed og derved arbejde for at forbedre
vilkårene på stalkingområdet. 

Dansk Stalking Centret er derudover nordens første og eneste center, der arbejder specialiseret med
stalking på individ-niveau. Hvert år modtager centrets telefonrådgivning omkring 1.600 opkald fra
personer berørt af stalking. Derudover gennemfører centret ca. 350 behandlings- og rådgivningsforløb
for  stalkingudsatte, udøvere og pårørende i centrets specialiserede intervention.

Organisatorisk består Dansk Stalking Center af et interventionscenter og et videnscenter.
Interventionscentret har afdelinger i landets to største byer København og Aarhus. Videnscentret er
placeret i København, hvor også centrets anonyme telefonrådgivning varetages af 40-50 frivillige
rådgivere. 

Fagpersoner
Faglig sparring
Tilbud om faglig sparring til fagpersoner, der i forbindelse med deres arbejde kommer i berøring med stalking. Dette i form af
faglig sparring om stalking generelt eller sparring om en konkret sag.  Fagpersoner kan rette henvendelse direkte til sekretariatet.

Kurser, undervisning og certificering i risikovurdering
Oplæg og undervisning,  der giver fagpersoner dybdegående indsigt i fænomenet stalking, samt certificering i risikovurdering.
Disse tilrettelægges efter behov og tilbydes  til: arbejdspladser, institutioner og grupper i offentligt eller privat regi.
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Dansk Stalking Center tilbyder hjælp til udøvere med det formål at stoppe stalkingen. Udøvere kan selv
henvende sig til centret, eller du kan som fagperson formidle kontakt via en samtykkeerklæring.

 

Telefonrådgivning til udsatte og pårørende
Dansk Stalking Center tilbyder gratis, anonym telefonrådgivning til alle personer, der er berørte af
stalking, herunder stalkingudsatte, deres børn samt pårørende. 

Specialiserede forløb

Udsatte og pårørende

Socialrådgivning
Helhedsorienteret støtte og rådgivning i forhold til
kontakten til kommunen samt råd og vejledning om fx
beskæftigelse, ledighed, børnefaglige undersøgelser,
samværssager mv. Rådgivningen foregår primært over
telefon og tager afsæt i en indledende afdækkende samtale.

Psykologbehandling
Individuelt tilrettelagt samtaleforløb, der fokuserer på at
stabilisere og bearbejde psykiske konsekvenser relateret til
stalkingen. Behandling tilbydes til udsatte, og pårørende
(herunder også børn). Forløbene afvikles primært ved
fysiske samtaler. 

Sikkerhedsrådgivning
Løbende vurdering af trusselsniveauet i den konkrete sag og
rådgivning af den udsatte og pårørende om relevante
sikkerhedsforanstaltninger og risikohåndteringsstrategier 

Juridisk rådgivning
Rådgivning om juridiske aspekter i forhold til den gældende
lovgivning. Fx råd og vejledning om tilhold,
straffelovsovertrædelser, bevissikring, kontakten til politiet,
ansøgning om aktindsigt mv. 

Gruppeforløb
Forløb i grupper af 6-8 deltagere med fokus på fx psykisk
påvirkning, egenomsorg, erfaringsudveksling mm.
Grupperne udbydes på nuværende tidspunkt i København
og Aarhus og igangsættes ca. 3 gange årligt.

IT-rådgivning
Rådgivning i forhold til alle former for digital stalking. Fx
vejledning om teknisk gennemgang og sikring af den
udsattes digitale enheder, samt rådgivning om forebyggelse
af fx GPS-overvågning. Rådgivningen foregår over telefon.

Udøvere

Telefon- og mailrådgivning
Udøvere af stalking kan kontakte centret for hjælp og
rådgivning i forhold til deres situation.  

Psykologbehandling
Individuelle samtaleforløb med henblik på at give værktøjer
til at stoppe adfærden. 

Gratis 
Centrets tilbud

om rådgivning, behandling 
og sparring er gratis.



Hvad er stalking?
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Stalking er et relativt nyt begreb i Danmark, som kan have mange forskellige udtryksformer. Når man
beskæftiger sig med stalking, er det vigtigt at kende til både definition og udtryksformer for bedre at
kunne identificere, hvornår der er tale om stalking. 

Stalking er en systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og
vedvarende, og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for den
udsatte.

Definition - Dansk Stalking Center

Op mod 100.000 udsættes hvert år for stalking i Danmark – heraf er kvinder de mest udsatte (65%),
men mænd bliver også stalket (35%).
 
37% af de stalkingudsatte har hjemmeboende børn – det anslås derfor, at omkring 60.000 børn
påvirkes eller involveres årligt.
 
Et stalkingforløb varer gennemsnitligt to år og kan forekomme i op til 20 år.
 
Internationale undersøgelser peger på, at stalking udvikler sig til fysisk vold i omkring en tredjedel af
tilfældene og i ekstreme tilfælde kan føre til drab.
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Stalkingelementer
Stalking kan foregå på mange forskellige måder. Adskilt kan hver enkelt handling synes harmløs, men set i
en sammenhæng kan kontaktforsøgene opleves frygtskabende og forstyrrende.

TELEFONOPKALD OG BESKEDER
Fx uønskede telefonopkald, mails, Messenger
beskeder, breve og sms'er.

HÆRVÆRK OG TRUSLER
Fx skade på ejendele, graffiti og trusler om fysisk
vold.

GAVER
Fx modtagelse af uønskede blomster,
gaver eller andre varer og genstande.

KONTAKT GENNEM ANDRE
Fx når venner bruges som mellemled til at få
kontakt og videregive beskeder.

DIGITAL STALKING
Fx chikane på sociale medier, kontaktforsøg
fra falske profiler, billeddeling og hævnporno.

OVERVÅGNING
Fx at udøver opholder sig i nærheden, overvåger
via GPS eller på andre måder holder øje.

Opmærksomhed på relation
Som fagperson, der kommer i kontakt med stalkingudsatte, er det vigtigt at afdække hvilken relation,
der er mellem udsatte og udøvere. Relationen kan være med til at belyse stalkingens karakter, omfang
og alvor. Nedenfor er illustreret tre grupper af relationer og fordelingen heraf.

Konsekvenser af stalking
At være udsat for stalking betyder, at retten til en tryg og sikker livsførelse er truet. Dette efterlader
mange stalkingudsatte som socialt udsatte med uoverstigelige problemer – socialt, psykologisk og
økonomisk.

26%  Tidligere intim relation: ekspartner, eksdate 
42%  Tidligere ven, bekendt, familie eller professionel relation
32 %  Fremmed/ukendt
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Stalking er ikke en sygdom eller en psykiatrisk diagnose, men en adfærd. Som person er man
derfor ikke en stalker, men en udøver af stalkingadfærd. At man aktuelt udøver stalkingadfærd
betyder derfor heller ikke, at man tidligere har stalket en anden, eller at man nødvendigvis vil
komme til at gøre det igen over for en ny person.

Forståelse af stalking
Dansk Stalking Center arbejder ud fra en forståelse af stalking som en særlig type af uønsket adfærd og
aktivitet, der er rettet mod en anden med det formål at skabe en reaktion hos modtageren og
herigennem genetablere eller etablere en relation. Ud fra målet om at stoppe stalking, tilbyder Dansk
Stalking Center behandling til udøvere af stalking. Behandlingen udføres af psykologer med
specialviden inden for stalking og de bagvedliggende mekanismer. 

Lovgivning i dagKonflikt vs. stalking?
Kan man som fagperson skelne mellem stalking og konflikt, bliver det lettere at iværksætte de
nødvendige hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger. Ved en konflikt forstås, at to parter er uenige, og at
begge parter giver næring til konflikten gennem gensidige beskyldninger og modargumenter. Ved
stalking er der derimod tale om en situation, hvor beskyldninger og kontaktforsøg er ensidige – fra den
ene part rettet mod den anden. Stalking er derfor ensidig i sin form, hvorimod en konflikt er gensidig.
Konfliktmægling kan være særdeles hensigtsmæssigt ved konflikter. Derimod kan konfliktmægling
forværre stalkingen, da det kan give næring til udøverens behov kontakt. Dansk Stalking Center fraråder
derfor konfliktmægling, når der er tale om stalking.



 Håndtering af stalking

Hvordan genkender man stalking?
Alle stalkingforløb er forskellige. Nogle stalkingforløb foregår udelukkende via telefonopkald og sms´er
mens andre forløb indeholder et hav af forskellige stalkingelementer. Når man skal spotte stalking, er
det vigtigt at være opmærksom på, at stalkingadfærd kan være både almindelig, accepteret adfærd,
såsom en gave eller en kærlighedserklæring, men at det kan også være grænseoverskridende og
uacceptabel adfærd såsom rygtespredning og vold. Som fagperson er det derfor vigtigt, at man bevarer
et åbent sind i stalkingsager og anskuer de enkelte handlinger i en sammenhæng. 

Dokumentation og logskema
Stalkingforløb kan være svære at overskue, og fremstillinger og fortællinger kan derfor fremstå
kaotiske. Som fagperson kan man henvise til brugen af et logskema, som både kan hjælpe den udsatte
og fagpersonen til bedre at danne et overblik over situationen. Se mere om logskema på
danskstalkingcenter.dk

Sikkerhed
Stalking afføder typisk uro, frygt og usikkerhed for de udsatte. I hvor høj grad, den udsattes fysiske
sikkerhed er truet, vil være forskelligt fra sag til sag. Ved alvorlig bekymring anbefales det at kontakte
politiet eller søge sparring hos Dansk Stalking Center, der har erfaring og uddannelse i at vurdere
sikkerhed og anvendelse af screenings- og risikovurderingsredskaber.

Vigtige råd til stalkingudsatte

NUL-KONTAKT
Sig tydeligt fra og svar herefter ikke på

kontaktforsøg/henvendelser

SAML BEVISER
Dokumenter alle

kontaktforsøg/henvendelser.

DEL DINE OPLEVELSER
Vær ikke alene med oplevelserne

– del dem med andre

http://www.danskstalkingcenter.dk/
https://danskstalkingcenter.dk/udsat-for-stalking/#nul
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https://danskstalkingcenter.dk/udsat-for-stalking/#nul
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https://danskstalkingcenter.dk/udsat-for-stalking/#nul
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Den 23. august 2021 fremlagde regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet 14 initiativer
i et nyt udspil, der skal sikre bedre hjælp til ofre for stalking. Blandt initiativerne er et forslag om en
selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven. Med udspillet iværksættes desuden 
 samarbejdsprojekt på tværs af myndigheder for at sikre en helhedsorienteret indsats overfor stalking,
samt fokus på behandling af udøvere. 
Læs alle 14 i det samlede udspil på Justitsministeriet hjemmeside: Flertal vil styrke stalking-indsats og
lave selvstændig stalkingbestemmelse.

Kriminalisering af stalking på vej

Det er dybt grænseoverskridende og intimiderende for ofre at blive forfulgt, overvåget og
chikaneret af stalkere. Der er tale om en alvorlig forbrydelse på linje med psykisk og fysisk
vold, som skal stoppes. Vi har ikke været gode nok til at bekæmpe stalking, og der er brug for
en langt mere helhedsorienteret indsats.

Justitsminister Nick Hækkerup, august 2021

Kriminaliseringen af stalking er et kæmpe skridt. Vi er derfor utrolig optimistiske på de udsattes
vegne og tror på, at en ny lov i høj grad vil kunne gøre en forskel. Ikke blot for den enkeltes
mulighed for at få hjælp i det juridiske system. Men også gennem den anerkendelse, der ligger i
det samfundsmæssige signal; at stalking ikke er okay og derfor gøres ulovligt.

Lise Linn Larsen, Direktør i Dansk Stalking Center

Lovgivning i dag
Danmark har ikke en specifik stalkinglovgivning. Stalking beskrives dog i den nuværende tilholdslov
som en strafskærpende omstændighed. Stalkingadfærd er således ikke selvstændigt kriminaliseret.
Et tilhold er en foranstaltning politiet kan opstille for at beskytte personer mod at blive udsat for
fredskrænkelse, forfølgelse og chikane, herunder stalking. Et tilhold betyder, at man ikke må kontakte,
overvåge eller forfølge en person.

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/flertal-vil-styrke-stalking-indsats-og-lave-selvstaendig-stalkingbestemmelse/
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