
DET SKETE FOR OS

Fysisk og psykisk vold - det kan ske for kvinder med alle typer baggrunde, alder og social
status. Det sker for professionelle kvinder, såkaldt stærke kvinder, og kvinder der aldrig
havde forestillet sig, at de kunne ende der. Nogle kvinder siger straks fra, når volden
fremstår tydelig - andre flygter efter mange år. Nogle laver et clean break, andre går tilbage
flere gange.
Både fysisk og psykisk vold, er del af et bevidst mønster, hos udøveren af volden. Oftest,
kan ingen ændre på denne (typisk mandlige) voldsudøver.

Hvad skal man holde øje med, og være bevidst om, for ikke at ende i denne situation?

Som samfund er vi ikke gode nok, til at støtte og hjælpe de kvinder som udsættes for
partnervold, og flygter fra den. Kvinder informeres ikke om deres rettigheder, hjælpes ikke
ordentligt videre, og beskyttes ikke godt nok efterfølgende. De får heller ikke nok hjælp ift
deres børn - mange kvinder mister i processen adgang til deres børn.

Hvad kan vi gøre, for at støtte bedre op om dem, der er udsat for vold?

Tine og Phoebe fortæller om den vold de har været udsat for, og de tanker de har gjort
sig efterfølgende. De fleste kvinder i Danmark, tier, om at de har været udsat for vold. Det
bør vi ikke længere, ligesom vi bør inkludere partnervold, i vores MeToo bølge. Det er på
tide.

FACTS:

30 % af samtlige verdens kvinder har været udsat for fysisk og/eller seksuel vold. Det
meste af denne vold er vold begået af kvindernes partnere: 27 % af samtlige verdens
kvinder i alderen 15-49 år, har været udsat for fysisk og/eller seksuel vold fra en partners
side (WHO, 2021).

300 af de 536 kvinder i Danmark, der blev dræbt mellem 1992 og 2016, blev slået ihjel af
deres partner. Det svarer til 56 % af alle drab på kvinder i Danmark.
Generelt udgør partnerdrab mere end hvert fjerde drab i perioden, hvilket gør det til den
største enkeltstående gruppe drab i Danmark.

Psykisk vold har været strafbart i Danmark, siden d. 1-4-2019.
Psykisk vold er i retslig forstand; gentagende groft nedværdigende, forulempende eller
krænkende adfærd. Adfærden er egnet til utilbørligt at styre den anden, er udøvet
gentagende gange over en periode, ved en nærtstående person, i ens hustand eller med
lignende tilknytning til hustanden.

Danmark har Europa-rekord i psykisk vold mod kvinder. 35 % af danske kvinder har
oplevet psykisk vold fra en nuværende partner, hvilket er det tredjehøjeste tal i EU.
Gennemsnittet for alle lande er på 23 %.
Psykisk vold defineres her som grove ydmygelser, trusler eller frihedsberøvelse. Danske
kvinder er sammen med lettiske kvinder dem, der blev udsat mest for psykisk vold i et
parforhold i hele EU. Det gælder 60 % af kvinderne (2014 ved EU’s agentur for
fundamentale rettigheder. Undersøgelsen er den hidtil største om vold mod kvinder i EU).



En ny dansk forskningsrapport fra 2021 dokumenterer, at 70 % af de kvinder, der
indskrives på krisecenter, har symptomer på PTSD eller Kompleks PTSD.
Forskningen viser således, at det at leve med partnervold, kan påvirke på samme måde,
som det at være soldat i krig.


