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Rammebeskrivelse for projekter under nedenstående paraplyprojekt 

 

Paraply projekttitel 

 

’Stop Vold mod Kvinder og Piger’ 

 

Projektet skal støtte udviklings- og advocacy-tiltag, der har 

til formål at stoppe vold mod kvinder og piger.  Projektet 

omfatter således vold i bred betydning, og derfor vil både 

fysisk, psykisk, materiel, økonomisk og seksualiseret vold 

være omfattet (se bilag).  Fremtrædelsesformerne er mange: 

slag, spark, trusler, ydmygelser, udstødelse fra sociale 

sammenhænge (f.eks. fistelkvinder og heksepigebørn), 

omskæring af piger og unge kvinder, trafficking, for blot at 

nævne nogle. 

 

 

Baggrund for projektet 

 

 

 

 

Vold findes overalt i verden, og det er typisk kvinder og 

piger, der udsættes herfor. 

Vold bør bekæmpes, da vold er ødelæggende for mennesker. 

 

Nogle tal fra 2019 på fysisk vold: 

• I Danmark er 33.000 kvinder hvert år udsat for 

partnervold 

• Hver 10. unge kvinde under 24 år har været udsat for 

vold fra en nuværende eller tidligere kæreste 

• 1 ud af 3 kvinder på verdensplan bliver udsat for 

fysisk eller seksuel vold i deres levetid 

• I Europa udsættes mindst 1 ud af 5 kvinder for fysisk 

vold i deres levetid 

• Mellem 500.000 og 2 millioner mennesker er årligt 

offer for trafficking. Kvinder og piger udgør ca. 80% 

heraf. 

• I Europa er hovedparten af de mange mennesker, der 

er ofre for tvangsarbejde, kvinder og piger, som 

handles til prostitution.  
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• 1/3 af alle kvinder i udviklingslandene bliver gift før 

de er fyldt 18 år, og hvert 7. sekund bliver en pige 

under 15 år gift. 

• Halvdelen af alle drab på kvinder bliver begået af 

partneren, mens kun ganske få mænd bliver dræbt af 

deres kone eller kæreste. 

• I dag er mere end 200 millioner piger og unge 

kvinder omskåret verden over, og 2 millioner 

omskæres fortsat hvert år. 

 

 

Formålet med projektet 

 

 

Projektet er et paraplyprojekt, der skal inspirere og støtte SI 

unionen, regioner og klubber til at initiere projekter, der har 

til formål at sætte fokus på vold mod kvinder og piger, 

herunder trafficking, for derigennem at stoppe voldelig 

adfærd, samt at støtte kvinder og piger, der allerede har 

været udsat for vold, i at kunne genskabe et godt liv. 

Projektet er åbent for, at andre organisationer – gerne i 

samarbejde med klubber/regioner/union – kan bevilges 

midler fra projektet i henhold til nærværende 

projektbeskrivelse. 

 

  

Projektets målgruppe 

 

Projektets målgruppe er kvinder og piger, der har været 

udsat for vold i bred forstand. Projekterne skal enten skabe 

varigt fravær af vold eller skal sætte fokus i offentligheden 

på vold og konsekvensen af vold. 

Da det iflg. statistikkerne oftest er mænd, der øver vold mod 

kvinder, kan projekter følgelig have fokus på mænds adfærd, 

men med det formål, at hindre dem i at udøve vold mod 

kvinder og piger. 

 

 

Ansøgning af midler fra 

dette paraplyprojekt 

 

Ansøgninger skal rumme oplysninger om samme punkter, 

som nærværende projektbeskrivelse og skal derudover 

rumme oplysning om: 

 

• hvilke aktiviteter, der iværksættes for at opfylde 

projektets mål. 

• hvem der deltager i projektet og hvordan 

(beskrivelse af projektorganisationen), samt 

• tidsplan for de enkelte aktiviteter i projektet   

• hvordan man vil forankre projektet hos de 

involverede  

• budget og finansiering,  

• hvordan og hvornår projektet evalueres   

• hvordan projektet er kommunikeret ud i samfundet  

• hvordan nye medlemmer er involveret i projektet 

• succeskriterier for projektet 



  

 

Tidsplan 

 

Paraplyprojektet løber over 4 år fra 1. april 2021 

 

 

Økonomi 

 

Paraplyprojektet yder støtte til projekter, der efter ansøgning 

godkendes i FU. Regioner, klubber og andre aktører kan 

løbende donere midler til projektets konto. 

 

 

Intern Kommunikation 

 

Hvis der ydes støtte fra paraplyprojektet skal 

projektorganisationen indsende evaluering samt specificeret 

regnskab til FU senest 3 måneder efter projektafslutning. 

Skabelon til projektansøgning samt evalueringsskema findes 

på unionens hjemmeside. 

 
 

 

Bilag.   

LOKK: Voldens mange udtryksformer   

Fysisk vold    

Den fysiske er den vold, som opfattes som den ”rigtige vold”. Der, hvor man kan se de blå 

mærker, og den der forårsager umiddelbar fysisk smerte. Det kan være slag, skub, spark, 

blive kastet ind i en væg eller ned at trappen, kvælningsforsøg, knivstik eller vold med 

våben   

Den fysiske vold kan have døden til følge. I Danmark dræbes mellem 12-18 kvinder hvert år 

af deres mandlige partner.   

Fysisk vold er ulovligt i Danmark og ”simpel vold” straffes med bøde eller op til 3 års 

fængsel. Grov vold straffes med op til 6 års fængsel, og særlig grov vold med op til 10 års 

fængsel.   

Psykisk vold   

Den psykiske vold er den mest udbredte form for partnervold. Den psykiske vold handler 

om kontrol og magt og om at få kvinden til at gøre noget, hun ikke vil, eller undlade at gøre 

noget hun vil (Per Isdal).   

Den psykiske vold er ikke altid umiddelbart synlig for en udenforstående, idet der ikke er 

blå mærker eller brækkede knogler. Den handler om direkte eller indirekte trusler eller om 

at nedgøre eller ydmyge kvinden - ofte i andres påhør, og om at isolere hende fra familie og 

venner, så hun til sidst blot har ham at tro på.   

Psykisk vold underminerer kvindens tro på egne evner og egen kapacitet til at tage 

beslutninger, hvilket er vigtigt i forhold til at fastholde hende i et voldeligt forhold. Der er 

sjældent fysisk vold uden, der er psykisk vold. Psykisk vold er ulovligt i Danmark, og straffes 

med op til 3 års fængsel. Negativ social kontrol, nogle aspekter af stalking, digital vold og 

latent vold er alle former for psykisk vold.   



Godkendt i forretningsudvalget den 15. januar 2021 

 

 

 

 


