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Jeg er glad for, at vi i dag IKKE ser på problemet som den enkelte kvindes og den
enkelte mands, men at vi betragter volden som et samfundsanliggende, vi skal
forholde os strukturelt og politisk til.
Vold mod kvinder er et samfundsanliggende fordi:
Ca. 28.000 voksne danske kvinder årligt udsættes for vold. Børn oplever ofte volden.
Volden foregår ofte over så lange perioder, at den medfører, at kvinderne ikke
kan være aktive samfundsborgere, men marginaliseres socialt, på jobbet og i
demokratiet.
Kvinderne får en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, er mere syge, mere depressive, hvilket medfører både personlige og menneskelige omkostninger, men
også er en væsentlig samfundsøkonomisk byrde.
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“Vold mod kvinder ” foregår over hele verden, i alle lande, og må altså ses som et
grundlæggende ligestillingsproblem. Også mænd udsættes for vold i hjemmet,
men i meget mindre målestok. Dette skal vi naturligvis også bekæmpe.
Der er altså mange gode grunde til, at vi alle tager fat på problemet, både politikere, fagforeninger, embedsmænd, organisationer og institutioner. Jeg finder
det vigtigt, at det både er mænd og kvinder, der tager ansvar for, at der gøres noget ved problemet, og i håndbogen her kan du finde inspiration til, hvordan DU
kan handle på arbejdspladsen.
Hvad skulle en personalepolitik da hjælpe mod vold i hjemmet? – siger nogen.
Det er såmænd ganske enkelt, en personalepolitik sender signalet: “Her på denne virksomhed drager vi omsorg for dig, vi accepterer ikke vold, og vi vil gerne
hjælpe dig.”
Det giver lidt mod – det giver måske det overskud, der skal til for at bryde voldsspiralen.
Du kan også forebygge vold ved at italesætte problemet og tage tydelig afstand. På den måde bliver tabuet mindre, og det bliver måske lettere for både
den voldsramte og den voldsudøvende at bryde spiralen, når en kollega sætter
et sådant “spejl” op.
En bevilling fra EU har gjort det muligt, at vi i AOF og FIU-ligestilling har kunnet
løfte dette projekt og få udarbejdet håndbogen her. Tak for det.
God arbejdslyst til os alle!
Jane Korczak
Formand for AOF og
næstformand i 3F
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Forfatterens
indledning
Denne håndbog er et af flere konkrete produkter af det to-årigt EU-finansierede
projekt “Abused Women at Work”. Du kan finde en udførlig beskrivelse af projektet med de mange aktører og samarbejdspartnere både i Danmark, Litauen
og Spanien på hjemmesiden: www.awaw.dk
Håndbogen her er en ressource for alle på en arbejdsplads, men er især tænkt
som et redskab for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. I håndbogen kan alle
finde:
>>

viden om partnervold, og hvorfor og hvordan den vedrører vores
arbejdspladser

>>

ideer til at igangsætte debatter og konkrete strategier på arbejdspladser for
at håndtere og forebygge partnervold

>>

positive eksempler og cases af håndtering af partnervold på arbejdspladser

I håndbogen gennemgås mange af de muligheder en arbejdsplads har for at
tage initiativer, til at nedbryde tabuer, men også til at være aktivt forebyggende.
Man kan eksempelvis bygge på de erfaringer, der i de senere år er gjort på arbejdspladser med hensyn til at tackle problemer med rygning og alkohol.

Partnervold og vold på arbejdet

Der er både i Danmark og i EU kommet mere opmærksomhed omkring den vold,
der foregår på arbejdspladser. Mange initiativer og love har til hensigt at begrænse, håndtere og forebygge de former for vold, som sker i forbindelse med
udførelsen af arbejdet. Det kan f.eks. være voldelige handlinger udført af personer, som modtager en ydelse, f.eks. klienter eller patienter, eller voldelige handlinger mellem kollegaer.
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9

Projektet “Den voldsramte kvinde er en kollega – virksomhedens handlemuligheder” og håndbogen her sætter fokus på en form for vold, der oftest ikke sker
på arbejdspladsen, nemlig partnervold. For partnervold har store konsekvenser
både for de medarbejdere, der er udsat, og for kollegaer og arbejdspladsen som
sådan.
Partnervold er komplekst og tabubelagt og skal tackles med viden og medfølelse.
Data fra mange undersøgelser har vist, at arbejdspladser kan spille en vigtig rolle i forhold til at hjælpe en voldsramt kollega med at finde vejen væk fra volden
og samtidig beholde sit job – til gavn for alle involverede. Den viden og erfaring
skal udbredes på flere arbejdspladser og omsættes til handlinger i form af konkrete retningslinjer, der specifikt omhandler partnervold.
Det er også i tråd med regeringens “National strategi til bekæmpelse af vold i
nære relationer”, hvor arbejdspladsen er nævnt som en hel central del af indsatsen mod vold i familien1.

Mangfoldigheds-netværk og håndbogen

En vigtig faktor i udviklingen af håndbogen har været mit samarbejde med fagbevægelsens mangfoldigheds-netværk. Netværket, som er et tværfagligt netværk mellem tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og andre fagligt aktive, har
lokale afdelinger 10 steder spredt rundt i Danmark. Netværket arrangerer møder og debataftener, der sætter fokus på trivsel, mangfoldighed og ligestilling
på arbejdspladser.
Mangfoldigheds-netværkerne har været aktive i EU-projektet på flere forskellige
måder. f.eks. har jeg holdt møder med netværkerne om partnervold og har fået
vigtig feedback og inspiration til håndbogen.

Begreber

Hustruvold, husspektakler, vold i familien, vold i hjemmet, partnervold, vold i
nære relationer. Denne alt for udbredte og alvorlige form for vold har mange
navne. I håndbogen vil begrebet partnervold hovedsageligt blive brugt om denne form for vold, som i de fleste tilfælde, begås af mænd mod kvinder. I de første kapitler i håndbogen forsøger jeg at afklare og definere begrebet og voldens
konsekvenser for vores arbejdspladser.

Brug håndbogen og websiden sammen

Et vigtigt supplement til håndbogen er de værktøjer, der findes på hjemmesiden
www.awaw.dk. Værktøjerne består af forskellige tekster og skemaer fra håndbogen, som nemt kan downloades i PDF-format, dvs. at de enkelte værktøjer har
det samme udseende, uanset hvilken computer de vises på, og nemt kan udprintes. Igennem håndbogen vil disse værktøjer være markeret. Værktøjerne kan
bruges til møder og forhandlinger på arbejdspladser.
Derudover vil der på hjemmesiden også være en skabelon til en plakat med en
liste over de vigtigste hjælpeinstanser for mennesker, der er berørt af partnervold. Plakaten kan downloades og hænges op på arbejdspladsernes opslagstavle eller andre relevante og iøjnefaldende steder.
Hele håndbogen findes også i en elektronisk udgave på samme webside.
Flere eksemplarer af den trykte håndbog kan rekvireres gratis.
I ressourcelisten bagest i bogen kan du finde oplysninger om hvor og hvordan.
På hjemmesiden kan du finde rapporter fra Danmark, Litauen og Spanien om
omfanget af vold mod kvinder og de initiativer, der er sat i gang for at håndtere
den bl.a. på arbejdspladser i disse lande.

Tak til alle, der har bidraget til håndbogen

Tak til de mange, der har gennemlæst og kommenteret de forskellige udkast til
håndbogen.

1
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“National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer,” www.lige.dk
F orfatteren s i n dledn i n g

Jeg har selv over 25 års erfaring med bekæmpelse af vold mod kvinder bl.a. som
underviser og forfatter til bøger om vold mod kvinder med fokus på forebyggelse. Jeg har brugt mine erfaringer og erfaringerne fra de mange voldsramte kvinder, jeg igennem årene har mødt, sammen med input fra mange fagfolk og folk
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fra fagbevægelsen i arbejdet med håndbogen. Tak til de mennesker, som har ladet sig interviewe eller er citeret i håndbogen.
Selvom jeg har beskæftiget mig med emnet i mange år, har min opgave som ansvarlig for udarbejdelsen af håndbogen mindet mig om, at der hele tiden er nyt
at lære om dette meget komplekse område.
Jeg håber, at håndbogen kan være med til at sætte skub i diskussioner rundt
omkring på arbejdspladser, men at den især kan være med til at forvandle berøringsangst til handlekraft.2
Chris Poole, konsulent i voldsforebyggelse
Juni 2010
poole.chris8@gmail.com

2

12

“Berøringsangst skal forvandles til handlekraft!” var overskriften på en konference om mænds
vold mod kvinder, som FIU-ligestilling holdt i 2008.
F orfatteren s i n dledn i n g
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””

Jeg ville have ønsket, at der var nogen, der mere kontant
havde taget fat i mig og mine problemer. Og det kunne meget
vel have været min tillidsrepræsentant. Men det er utrolig vigtigt, hvordan det bliver gjort. For selvom jeg er en høj kvinde på
184 cm., havde jeg altså ikke mere selvværd, end at det kunne
ligge i min storetå.
En tidligere voldsramt

Især til tillidsvalgte
Hvilken rolle kan du som tillids- eller sikkerhedsrepræsentant spille angående
håndtering og bekæmpelsen af partnervold på din arbejdsplads?
Det kan i første omgang virke lidt uoverskueligt at skulle tackle en situation
med en kollega, som du har mistanke om er udsat for partnervold. Men der er
mange muligheder for, hvad du kan gøre. Her er nogle ideer:
>>

Øg din viden om partnervold. Især kapitlet i starten af håndbogen og
ressourcerne i slutningen af håndbogen kan være en hjælp.

>>

Tag initiativer til udbredelsen af viden om partnervold og de muligheder, der
er for at få hjælp, både på og uden for arbejdspladsen.

>>

Se på arbejdspladsens personale- og sikkerhedspolitik, og find eventuelt
steder, hvor initiativer om håndtering af partnervold kan indarbejdes. Du
kan finde ideer hertil i kapitlet “Hvad kan en arbejdsplads gøre?”

>>

Læs kapitlet senere i håndbogen om, hvordan du kan lære at genkende og
snakke med en kollega, som du har mistanke om er udsat eller udsætter sin
partner for vold.

>>

Tag eventuelt emnet op med ledelsen. Der er ideer til, hvordan man kan gøre
det, i kapitlet “Involvering af ledelsen”.

Din opgave vil være nemmere, hvis der allerede er vedtaget en handlingsplan
eller politik på området. Men selv om det ikke er tilfældet på din arbejdsplads
– endnu – skal det ikke hindre en snak med en kollega, som du mener er udsat.
Som nævnt kan du i kapitlet “Opmærksomhed omkring den voldsudsatte/voldsudøveren” få ideer til, hvordan en sådan samtale kan gribes an.
Din opgave er ikke at løse den voldsramtes problemer, men at være med til at
sætte ord på og definere et problem, for derefter at henvise din kollega til de relevante steder, der kan hjælpe. Og ikke mindst vigtigt – hjælpe din kollega til at
beholde sit arbejde.
Det kan have enorm betydning for en kollega at snakke med en, der viser medfølelse og er villig til at lytte.
Den vold sr a mte k a n o gså v ær e d i n ko l l e ga
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Hvad er partnervold
– myter og virkelighed
Der er mange misforståelser og myter og en hel del uvidenhed om partnervold.
Viden er derfor vigtigt, hvis du som tillids- eller sikkerhedsrepræsentant, medarbejder eller leder vil tage emnet op på arbejdspladsen.
Og statistikker alene er ikke nok, selvom det er godt at vide noget om omfanget
af volden, så fortæller de ikke nok om, hvad partnervold er. En forudsætning for
at forstå partnervold er at indse, at den har en hel anden karakter og dynamik
end den vold, der foregår på gaden. Vold, der foregår på gaden – f.eks. bandevold,
tyverier og slagsmål – opstår pludseligt og foregår oftest mellem mennesker,
der ikke kender hinanden på forhånd. Det er de former for vold, vi ser mest i film
og på avisernes forsider.
Partnervold adskiller sig fra disse former for vold på flere væsentlige måder. For
det første foregår partnervold mellem mennesker, der ikke bare kender hinanden, de har eller har haft et nært forhold, og volden foregår for det meste i
hjemmet, når ingen uden for familien ser det. Det vil sige, at den voldsramte og
voldsudøvende part er eller har været nært knyttet til hinanden, måske bor de
sammen og har eventuelle børn sammen.
For det andet har partnervold en kompleks karakter, der ofte består af en kombination af flere former for vold, såsom psykisk, fysisk, seksuel, materiel og økonomisk vold. Det vil sige, partnervold dækker over såvel meget grov vold og mildere
former for krænkelser.

Den vold sr a mte k a n o gså v ær e d i n ko l l e ga

17

Servicestyrelsen har følgende definition:

>>

Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller
skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen mand eller kvinde. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer
eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller
en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer.

<<

I et udkast til en fælles EU-konvention om bekæmpelse og forebyggelse af vold
mod kvinder, herunder partnervold – som der lige nu forhandles om i Europaparlamentet – defineres vold mod kvinder således:
A.

B.

1
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“vold mod kvinder” er en form for diskrimination af kvinder og en
overtrædelse af menneskerettighederne, og det gælder alle kønsbaserede voldshandlinger, som resulterer i, eller sandsynligvis vil
resultere i, fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk skade eller lidelse
hos kvinder. Det inkluderer at blive truet med sådanne handlinger,
at være udsat for tvang eller vilkårlig berøvelse af bevægelsesfrihed,
uanset om det sker i offentlighed eller i privaten.
“partnervold” betyder alle fysiske, seksuelle og psykiske
voldshandlinger, som foregår i familien eller i en husstand eller i et
hvilket som helst nært forhold, uanset om voldsudøveren deler eller
har delt bopæl med ofret.”1

Når snakken falder på partnervold, tænker mange udelukkende på fysisk vold,
der resulterer i et blåt øje, et brækket ben eller synlige blå mærker. Men det er
også partnervold, når ens nuværende eller tidligere partner udsætter en for én
eller flere af de følgende former for krænkelser og voldelige handlinger:
>

Psykisk vold – når man selv eller ens børn bliver truet med vold, råbt
ad, konstant kritiseret, kontrolleret, nedgjort eller isoleret fra andre
mennesker

>

Fysisk vold – når man bliver slået, banket, skubbet, smidt med eller
udsat for vold med våben eller andre genstande

>

Seksuel vold – når man bliver tvunget til sex eller til at deltage i
seksuelle handlinger, man ikke har lyst til

>

Materiel vold – når ens ejendele bliver ødelagt eller truslen om, at
de ødelægges

>

Økonomisk vold – når man bliver tvunget eller snydt til at stifte
gæld eller mister muligheden for at bruge sine egne økonomiske
midler, at have penge til mad, bevæge sig rundt i det offentilige rum
m.m.

””

Min ægtemand behandlede mig som en slave, og jeg fik
ikke lov til at have min egen bankkonto. Lønnen, jeg fik fra arbejdet som plejeassistent, måtte jeg sætte ind på hans konto.
Han havde fuld kontrol over min økonomi.
En tidligere voldsramt

Du kan finde hele teksten på www..epacvaw.org, The European Policy Action Centre on Violence
against Women
Hvad e r pa rt n e rvol d – myter og vi rkelig h ed
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Psykisk vold 94 %

Fysisk vold 76 %

Materiel vold 28 %
Økonomisk vold 28 %
Seksuel vold 15 %

PARTNERVOLD

Illustrationen viser fordeling af de forskellige voldsformer iflg. krisecentres statistikker (LOKK
2008). Voldsudøveren bruger ofte flere voldsformer, der overlapper og forstærker hinanden.
Især psykisk vold er næsten altid til stede.

Køn og vold

Både kvinder og mænd kan blive udsat for partnervold eller udøve den. Men flere undersøgelser, bl.a. fra Statens Institut for Folkesundhed, peger på, at langt
hovedparten af dem, der udøver partnervold, er mænd, og at de fleste ofre er
kvinder. Derfor vil der nogle steder i teksten blive refereret til kvinder som de
voldsramte og mænd som voldsudøvende.

Optakten og vold som en proces

En anden ting, der adskiller partnervold fra andre former for vold, er, at den ofte
har en lang optakt med mange stadier, der foregår over længere tid – nogle gange mange år – hvor volden gentages med stigende intensitet og alvor. Volden er
oftest progressiv, det vil sige, at den bliver med tiden mere alvorlig og sker med
kortere mellemrum, hvis ikke der sættes en stopper for den.
Ingen ønsker at leve med vold, og forholdet begynder sjældent med volden, men
den kan komme langsomt. Der foregår næsten altid psykisk vold af forskellig
slags i voldelige forhold, f.eks. taler manden grimt til kvinden og rakker ned på
hendes påklædning, holdninger, familie osv. Ikke alle forhold med psykisk vold
ender med fysisk vold. Psykisk vold er alvorlig og kan være med til at nedbryde
kvindens selvfølelse og handlekraft. Det er ligeledes typisk i forhold med partnervold, at manden isolerer kvinden fra hendes netværk af familie og venner og
sørger for at give hende “skylden” for volden.
Volden kommer sjældent som et lyn fra en klar himmel. Der er tale om en glidende overgang fra et almindeligt, fredeligt parforhold. Det kan begynde med,
at den ene part kontrollerer og nedgør den anden. Det kan f.eks. være, at partneren vil bestemme over kvindens påklædning, eller hvornår hun kan være sammen med sine venner. Nogle kan forveksle kontrol med kærlighed, idet kvinden
kan opfatte, at manden elsker hende så højt, at han hele tiden vil vide, hvad hun
laver, og hvor hun er henne.
Voldsudøveren kan veksle mellem ømhed og psykisk vold, som f.eks. fornærmelser og isolation fra venner og familie. Isolation af kvinden forstærker voldens
effekt, fordi kvinden efterhånden ikke har andre referencer end manden. Han
bliver den, der sætter dagsordenen for, hvad der er rigtigt og forkert. Resultatet
kan i sidste ende blive, at kvinden ikke kan kende forskel på vold og kærlighed.
En del af kvindens overlevelsesstrategi kan være at fortrænge og/eller at bagatellisere volden og at opfatte mandens adfærd som normal.

De samme undersøgelser viser, at partnervold foregår i alle samfundslag og
blandt mennesker med alle former for uddannelse, og at den også foregår i homoseksuelle parforhold.
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””

Han var sød over for mig i starten, men så begyndte han
at skrive eller ringe hvert 5. min. for at spørge, hvor jeg var,
hvem jeg var sammen med, og hvad jeg lavede sammen med
personerne. Hvis han ikke syntes om de personer, kom han og
hev mig hjem.
En tidligere voldsramt

Det er starten på én af de mange anonyme historier, der siden marts 2009 er
skrevet til hjemmesiden www.ditforhold.dk. Og det er den samme fortælling,
der går igen i de mange historier, som hovedsageligt unge kvinder har lagt på
sitet – og flere kommer dagligt til. Forholdet starter som en drøm, men udvikler sig langsomt til et mareridt. Volden kommer gradvist – først som kontrol, ydmygelser og trusler og senere som fysisk og seksuel vold. Du kan læse flere personlige historier om partnervold på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside
www.ditforhold.dk under menupunktet “Historier” og “Læs andres historier”.

Volden er ikke konstant

Nogle snakker om voldscirkel, -spiral eller -cyklus. Efter en episode med vold kan
der ofte være perioder, hvor forholdet tilsyneladende fungerer normalt. Den
voldsudøvende partner siger undskyld, lover, at det aldrig sker igen, eller påstår,
at der var specielle omstændigheder, der pressede vedkommende til volden.
Partnervold er ikke et skænderi engang imellem eller dårligt humør efter en
dårlig dag. Partnervold er voldelige handlinger, som den samme person udfører igen og igen.
Du kan finde og downloade voldens cyklus på www.awaw.dk
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VOlDENS cyKlUS

RØD FASE

Den voldsramte
Forsvarer sig
Slår igen
Tilkalder politiet
Forsøger at flygte
Bliver ydmyget
Bliver lammet
Udsættes for overgreb

Laver aftaler med parterapeut
eller anden behandler

Voldens cyklus2 er en illustration af et fortløbende mønster, som de fleste mennesker i voldelige forhold er fanget i. Det giver et billede af de forskellige faser
og de handlinger, som både voldsudøveren og den voldsramte foretager. Voldsudøverens handlinger, som er beskrevet uden for cirklen, har til hensigt at opnå
eller opretholde magten i forholdet. Den voldsramtes handlinger, som er beskrevet inden for cirklen, har for det meste til hensigt at undgå volden og dens konsekvenser. Voldens cyklus giver også et billede af tiden for hver fase.

Er glad, håbefuld

1.

Mønstret starter med den grønne fase, som typisk er perioden, hvor begge
parter er glade for hinanden. På dette tidspunkt er forholdet kærligt og
behageligt. De fleste forhold starter i den grønne fase med en berusende
forelskelse.

2.

Den næste fase er den gule, hvor spændinger opbygges i forholdet.
Parterne begynder at småskændes, og voldsudøveren giver udtryk for,
at han er frustreret eller utilfreds med sin kæreste. Den voldsramte gør,
hvad hun kan, for at snakke manden til fornuft og berolige ham og holder
sig fra familie og venner for at hellige sig forholdet. I denne fase kan
voldsudøveren udsætte sin partner for hyppig nedrakning. Han råber, truer
og bebrejder sin partner og er måske ekstremt jaloux og kontrollerende.
Det er også i den fase, at voldsudøveren kan holde op med fysisk og psykisk
ømhed, er mut og ikke til at komme i nærheden af. Den gule fase er den
længste af faserne. Den kan vare flere dage, måneder eller år.

3.

Den sidste, røde fase er den korteste og mest farlige. I denne fase kan en
enkelt hændelse udløse en eksplosion af vrede. Voldsudøveren kan udsætte
sin partner for seksuel, fysisk eller ekstrem verbal vold. Nogle voldsudøvere
bruger våben, river partneren i håret og/eller ydmyger hende offentligt.
I denne fase vil den voldsramte måske tilkalde politiet, slå fra sig, forlade
hjemmet eller blive helt lammet.

4.

Voldsudøveren flytter sig hurtigt ind i den grønne fase igen for at dæmme
op for/dække over sin adfærd. Det er på dette tidspunkt, at voldsudøveren
kommer med blomster og gaver, erklærer sin kærlighed, siger undskyld,
lover, at det aldrig sker igen, lover måske at gå i behandling. I denne fase vil
voldsudøveren sige, at volden skyldes stress på arbejdet eller andre faktorer,
der ikke har noget med ham personligt at gøre. Den voldsramte vil i denne
fase trække en eventuel politianmeldelse tilbage, genoptage forholdet, love
at arbejde på forholdet og håbe, at tingene forbedrer sig.

Den voldsramte

Trækker anmeldelse
tilbage

Genoptager forholdet

Lover at blive i forholdet

GRØN FASE
B E N Æ GTE LS E

Den voldsramte
Omsorgsfuld
Eftergivende

Mærker spænding

Passer på, hvad hun siger og gør

Forsøger at berolige voldsudøveren
Er ængstelig
Isolerer sig

GUL FASE

Forsøger at gøre partneren tilfreds

Voldsudøveren
Begår seksuelle overgreb
Udøver ekstrem psykisk vold
Bruger våben
Slår, sparker, river i hår
Bruger anden fysisk vold
Voldtager
Laver verbale angreb

Voldsudøveren
Humørsvinger
Nedrakker
Råber
Truer
Manipulerer
Isolerer ofret
Ødelægger ejendele
Holder op med kærtegn
Anklager og ydmyger ofret
Skændes ofte
Er overdreven jaloux

Voldsudøveren
Lover alt muligt
Kommer med blomster og gaver
Erklærer sin kærlighed
Græder
Undskylder
Placerer ansvaret hos andre
Tigger om tilgivelse
Vil have sex
Giver stress skylden
Lover aldrig at gøre det igen
Får familiens støtte

2
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Voldens cyklus er bygget op omkring benægtelse. Så længe begge parter benægter volden, er det umuligt for dem at standse den uden hjælp, og magtforholdet bliver mere og mere ulige. Selv om der kan være midlertidige pauser i
bevægelsen, vil cyklussen med tiden køre hurtigere og hurtigere rundt. Volden
bliver i de fleste tilfælde mere og mere alvorlig og sker oftere og kan i sidste ende
resultere i drab.
Ingen mennesker ønsker at havne i voldens cyklus, og de mekanismer, der holder
den i gang – f.eks. benægtelse – er for det meste ubevidste. Men det mindsker
på ingen måde voldsudøverens ansvar for sine voldelige handlinger.
Når den er i gang, er det vanskeligt at standse cyklussen, men det kan lade sig
gøre.

Arbejdspladsens rolle i at bryde
voldens cyklus og benægtelsen

Voldens cyklus viser os, hvor vigtigt det er at gribe ind og hjælpe mennesker, der
er fanget i cyklussen, og hjælpe dem til at bryde med volden. Vi kan være med til
– med omsorg og medfølelse – at prikke hul på benægtelsen. Som kollegaer kan
vi hjælpe den voldsramte med at få sat ord på sin situation og fremme en proces, der bevæger sig mod, at hun/han finder vejen ud af volden og fastholder sit
arbejde. Arbejdspladsen har også mulighed for at hjælpe til, at en voldsudøvende kollega begynder at tage ansvar for sine handlinger og får hjælp.
Alt i alt kan arbejdspladsen spille en meget vigtig og konstruktiv rolle. I senere
kapitler kan du få inspiration til hvad og hvordan, men en ting, der er vigtig, er at
bryde tavsheden, dvs. sætte ord på volden.

Statistikker for partnervold på landsplan
óó 28.000 kvinder over 18 år og 21.000 børn bliver udsat for vold i hjemmet hvert år i
Danmark.
óó Ca. 8.900 mænd om året bliver udsat for vold fra en partner, herunder også homoseksuelle forhold, hvor den voldsudøvende også er mand. For de voldsudsatte mænd
anslås volden i ca. 2/3 af tilfældene at foregå i homoseksuelle relationer. Det vil sige,
at mænd langt sjældnere udsættes for vold fra deres partner, og når det er tilfældet,
er det ofte fra deres mandlige partner.
óó Ca. 25 kvinder myrdes årligt i Danmark. Det anslås, at mindst halvdelen af drabsmændene er en nuværende eller tidligere partner.
óó Partnervold forekommer hyppigst blandt kvinder over 30 år.
óó Knap 13.000 unge kvinder og 4.500 unge mænd i alderen 16-24 år udsættes årligt for
fysisk vold af en kæreste. I den aldersgruppe er det oftest unge kvinder under 20 år,
der udsættes for partnervold.
Unge med anden etnisk baggrund end dansk er ikke mere udsat for kærestevold end
etniske danske unge.
óó Vold mod kvinder udøves hovedsageligt af mænd. Kvinder sigtet for partnervold udgør 2 % af alle anmeldelser. (Kilde for foregående: Statens Institut for Folkesundhed)
óó 77 % af de voldramte kvinder, der har deltaget i ServiceStyrelsens spørgeskemaundersøgelse 2009, og som har haft et arbejde inden for de sidste 3 år, har oplyst, at
voldsudøver i et eller flere tilfælde har udstrakt chikanen/volden til også at omfatte
deres arbejdssituation.
óó 38 % af de kvinder i samme undersøgelse, der har haft et arbejde inden for de sidste
3 år, har svaret, at voldsudøver har truet eller generet dem, mens de har været på arbejde.
óó 24 % af kvinderne har måttet ophøre med at arbejde på grund af voldsudøvers chikane.
óó 32 % har oplevet, at voldsøver bevidst har forhindret dem i at tage på arbejde.
óó 83 % af de kvinder, som havde haft et arbejde inden for de sidste 3 år, oplyste, at volden på en eller flere måder havde negativ påvirkning på deres arbejde.
óó 55 % er bekymrede for, hvad kollegaerne vil tænke om, at de har været udsat for vold.
Du kan finde flere statistikker om vold mod kvinder i rapporten “Abused Women at Work
2009”, som findes på www.awaw.dk, og i Servicestyrelsens rapport “Voldsramte kvinders
arbejdsliv” 2009.
Du kan finde og downloade dette skema med statistikker på www.awaw.dk
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De to mest udbredte myter

Mange, der har taget partnervold op på deres arbejdsplads, er blevet mødt med
nogle af de mange myter, der florerer. Det næste afsnit vil hjælpe dig til at kunne erstatte myter med fakta, hvis du skulle støde på dem blandt dine kollegaer
eller hos ledelsen.
De to måske mest udbredte myter om partnervold:
>>

Det foregår ikke i almindelige familier og rammer ikke nogen af vores
medarbejdere.

>>

Hun kan bare forlade ham, den voldelige stodder!

Angående den første myte kan vi slå fast, at undersøgelser viser, at partnervold
foregår i alle samfundslag og aldersgrupper uanset uddannelsesniveau og også
forekommer i homoseksuelle forhold. Derfor er det vigtigt, at alle arbejdspladser har sat sig ind i emnet og har procedurer på plads med hensyn til håndtering af en kollega, der rammes af partnervold – helst inden et tilfælde dukker op.
Den anden myte fortæller, at “hun bare kan forlade ham.” Mange mennesker
har ikke kendskab til eller ønske om at vide noget om de komplekse og forskelligartede mekanismer, der holder kvinder fast i et forhold med vold. F.eks. at volden udvikles over tid. At det begynder med kontrol og psykisk vold, som tiltager,
så kvindens selvfølelse og virkelighedsfornemmelse påvirkes. At voldsudøveren
ofte veksler mellem ømhed og vold. Kvinden vil gerne tro på manden, når han siger, at han er ked af det, og at det aldrig sker igen. Hun ønsker at komme af med
volden – ikke manden, men ved ikke hvordan. Som tidligere forklaret er de fleste
voldsramte fanget i en ond cirkel, der er svær at bryde ud af, når “voldscyklussen” er i gang. Kvindens selvværd nedbrydes, hun bebrejder sig selv og kan ikke
kende forskel på, hvad der er normal og acceptabel adfærd, og hvad der ikke er.
Hendes handlekraft er drænet, og manglende selvværd holder hende fast i den
nuværende situation.
Hvad med at vende denne myte på hovedet og overveje i stedet at give de kvinder, der bryder med volden, enten ved at forlade manden eller ved at forlange,
at manden får hjælp, en tapperhedsmedalje? Det er vanskeligt at komme ud af
et forhold, når volden har stået på over tid. Men alligevel gør tusindvis af kvinder det hvert år.
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Desuden kan der være et hav af økonomiske og praktiske årsager, der gør det
vanskeligt for kvinden at forlade hus og hjem – ikke mindst i forhold med børn.
Nogle voldsudøvere truer deres partner med at dræbe dem eller gøre deres børn
fortræd, hvis de forlader dem. Det kan således være hensynet til børnenes og
egen sikkerhed, der gør, at hun vælger at blive i forholdet.
Men hvorfor fokusere så meget på, hvad den voldsramte kvinde gør eller ikke
gør? Hvorfor ikke stille flere spørgsmål til den, der udøver volden? F.eks. stille
spørgsmålet: Hvorfor forsøger så mange mænd igennem vold at kontrollere
de kvinder, de påstår at elske? Hvorfor søger disse mænd ikke hjælp eller i det
mindste forlader kvinden, hvis forholdet er så belastende, at de føler sig tvunget
til at bruge vold igen og igen?

Andre myter om partnervold

Et skridt på vejen mod at bekæmpe partnervold er at aflive myterne om den. Er
der nogen af disse myter, som du har mødt eller måske selv har troet på?
>>

At volden opstår pludseligt, som et lyn fra en klar himmel. Der er næsten
altid en lang psykisk optakt med forskellige trin, hvor situationen bliver mere
og mere truende og alvorlig.

>>

At volden ikke kan ske for mig, “det er kun de andre eller en bestemt slags
kvinder, det går ud over”. Hvis man ikke kender noget til partnervold, er det
nemt at overse faresignalerne. Hvis man ved noget om problemet, er man
bedre forberedt, kan nemmere opdage et forholds udvikling mod vold og
handle konstruktivt i god tid.

>>

At kvinden provokerer manden til at slå. De fleste voldsramte gør alt, hvad
de på det tidspunkt kan, for at undgå volden. Men uanset hvordan og hvorfor
kan ingen provokere nogen til at slå – der er altid andre muligheder end vold.
At bruge vold i et forhold er den voldelige partners valg og ansvar. Der er
ingen undskyldning for vold.

>>

At alkohol er grunden til, at partneren udøver vold. Ifølge undersøgelser har
alkohol ikke større betydning for partnervold end for andre voldsformer. Og
selv om alkohol er indblandet, er det hverken årsagen til eller en undskyldning
for vold.
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Kvinder, der er udsat for vold, bliver alt for ofte mødt med holdninger, der indirekte eller direkte forsøger at give dem ansvaret for volden. Den slags dobbelt
“offergørelse” gør det endnu vanskeligere for kvinder at søge hjælp eller forlade
et voldeligt forhold. Desuden gør holdningen bag myterne det svært at stille
voldelige mænd til ansvar for deres adfærd. Myterne er med til at undskylde og
opretholde volden og kan være medvirkende til, at nogle tier stille og bliver i et
voldeligt forhold. Derfor skal de aflives, der hvor man møder dem.
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Partnervoldens konsekvenser
for den voldsramte, for
samfundet og for arbejdslivet

””

Jeg havde behov for fred, og i virkeligheden var jeg ikke
kompetent til at arbejde, jeg kunne ikke klare begge dele – både
at være udsat for vold og et fuldtidsarbejde. Jeg havde virkelig brug for en timeout, som jeg fik, da jeg brød sammen med
stress. Men jeg fortalte det ikke til nogen – de tror, stressen er
arbejdsrelateret.
Interview med en tidligere voldsramt fra rapporten
“Abused Women at Work 2009”

Konsekvenser for den voldsramte og familien

Følgevirkninger af partnervold er alvorlige. Ud over de rent fysiske skader giver
det flere tilfælde af psykiske lidelser og højere forbrug af medicin og beroligende midler. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd beretter ofre for både fysisk og seksuel partnervold om flere psykiske symptomer, oftere brug af beroligende medicin og hyppigere selvmordsforsøg end ofre for anden vold.
Kort sagt ødelægger volden kvindernes livsgrundlag. Sammenlignet med andre
kvinder har kvinder, som udsættes for partnervold, en markant højere risiko for
dårlig trivsel, depression og en række psykiske og fysiske lidelser, som alle sammen giver øget sygefravær. Dette medfører, at kvinderne har en øget risiko for at
miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og deres sociale netværk1.
Volden har også store konsekvenser for de børn, der eventuelt er i familien. Hvis
ikke den vold, man udsættes for eller er vidne til som barn, bliver opdaget og bearbejdet, er der fare for at blive udsat for eller udøve vold senere i livet. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed lever ca. 21.000 børn og unge i familier med vold.
Hvis ikke disse børn får mulighed for at tale om volden, er der en risiko for, at de
selv tager voldsmønstret med i deres egne forhold.

Samfundsmæssige konsekvenser

De menneskelige konsekvenser er mange, og det er de samfundsøkonomiske
også. Ifølge Amnesty International og Dannerhuset koster partnervold det danske samfund alene for krisecenterophold og politiindsats minimum 370 millioner kroner om året2. Der findes ingen danske tal for, hvor meget det koster
1
2

“Når vold er hverdag – en undersøgelse af mænds vold mod kvinder i nære relationer”, 2005, VFC og
LOKK.
Fra “Når en kollega eller medarbejder er udsat for partnervold”, Amnesty International og VFC
Udsatte, 2006
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samfundet i tabt produktivitet og arbejdsfortjeneste. Men med udgangspunkt
i tallene fra andre vestlige lande kan vi regne med, at omkostningerne er i milliardklassen. Se mere om de økonomiske konsekvenser af partnervold i kapitlet
“Involvering af ledelsen”.

Konsekvenser for arbejdslivet

En dansk undersøgelse om mænds vold mod kvinder fra 20073 fandt frem til, at
mindst 28.000 kvinder om året bliver udsat for partnervold.
Vi må formode, at et tilsvarende antal mænd udøver partnervold hvert år.
Til sammenligning skønnes det, at ca. 8.900 mænd udsættes for vold fra en nuværende eller tidligere partner.
Hvis vi lægger disse tal sammen, er minimum 73.800 mennesker berørt af problemet hvert år.

Samarbejdsproblemer kan skyldes, at volden har beslaglagt en stor del af kvindens mentale og fysiske ressourcer. Det kan resultere i koncentrationsbesvær og
en kort lunte, der nemt giver anledning til konflikter. Så længe kvindens kollegaer ikke kender årsagen til hendes måde at være på, kan det ende med, at den
voldsramte bliver stemplet som en dårlig kollega, og hun risikerer at blive udstødt af det sociale fællesskab. Det kan være, at kvinden selv isolerer sig fra kollegaer pga. manglende overskud, eller fordi hun føler skyld og skam over den vold,
hun er udsat for derhjemme.

””

Mine kollegaer trak sig også og lod mig være. Det havde
jeg det fint med, for jeg havde ikke overskud til dem.
Tidligere voldsramt

En stor del af disse minimum 73.800 kvinder og mænd går på arbejde hver dag.
Disse kollegaer kan ikke bare efterlade volden og dens påvirkninger derhjemme – de tager den i et eller andet omfang med på arbejde. Det betyder, at vi alle
sammen kan risikere at komme i berøring med kollegaer, der står med problemstillingen.
En anden dansk undersøgelse4 fandt frem til, at hvis man sammenligner kvinder, der ikke er udsat for vold, med kvinder, der har oplevet fysisk vold i hjemmet
inden for det seneste år, så er de voldsramte medarbejdere kendetegnet ved:
>>

At have 2 gange så meget fravær fra arbejdet

>>

At 2 gange så mange er uarbejdsdygtige, har skiftet job eller er gået på
deltid på grund af helbredsproblemer, der er følgevirkninger af volden

>>

At 4 gange så mange har samarbejdsproblemer med kollegaer.

3
4
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Statens Institut for Folkesundhed, 2007
“Voldsramte kvinders arbejdsliv – et arbejdspapir”, Servicestyrelsen, 2006
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>>

83 % af de kvinder, der deltog i Servicestyrelsens spørgeskemaundersøgelse5,
som havde haft et arbejde inden for de sidste 3 år, oplyste, at volden på en
eller flere måder havde negativ påvirkning på deres arbejde. f.eks.:
–

71 % var trætte på arbejdet

–

35 % havde svært ved at nå arbejdsopgaver

–

65 % havde let til tårer

–

64 % havde koncentrationsproblemer

–

30 % havde ekstra sygemeldinger på grund af vold eller dårlig
social tilknytning til kollegaerne

–

55 % var bekymrede for, hvad kollegaerne tænkte

–

35 % havde problemer med at være i et socialt fællesskab
med kollegaerne.

Partnervold er også et sikkerhedsspørgsmål: I en amerikansk undersøgelse har
næsten tre fjerdedele af de voldsramte kvinder oplyst, at deres partner har opført sig truende, mens de var på arbejde. Altså til fare for kvinderne selv og andre kollegaer. I en dansk undersøgelse6 var der 38 % af kvinderne, der har været
ude for, at voldsudøveren direkte har chikaneret eller været voldelige mod dem,
mens de var på arbejde. f.eks. via trusler over telefon, ved personligt fremmøde
eller ved ravage på arbejdspladsen. 57 % af kvinderne i samme undersøgelse har
oplevet, at voldsudøverens jalousi over for deres kollegaer var et problem. Har
kvinden brudt med voldsudøveren, kan voldsudøveren overvåge kvinden, mens
hun er på arbejde, eller møde op i arbejdstiden og udvise truende adfærd.
Skemaet7 på de næste sider viser nogle af de konsekvenser, partnervold kan
have på en persons arbejdsindsats, hvordan den kan påvirke arbejdspladsen, og
hvordan den kan påvirke kollegaer samt arbejdsgiver.

Hvorfor skal vi beskæftige os med mænds vold
mod kvinder på arbejdspladsen

Vi skal beskæftige os med mænds vold mod kvinder på arbejdspladsen, fordi det
har så stor betydning for trivslen i arbejdslivet.

””

Jeg er ikke bare ligeglad med mine arbejdskollegaer. Jeg
vil gerne, at vi har det godt alle sammen og trives. Derfor vil jeg
reagere som tillidsvalgt, hvis jeg har mistanke om, at en kollega
er udsat for partnervold.
Tillidsvalgt

5
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7

“Voldsramte kvinders arbejdsliv”, Servicestyrelsen 2009
Baseret på www.toolkitnb.ca
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Konsekvenser for arbejdspladsen
Hvordan partnervold kan optræde
på arbejdspladsen

Påvirkning på den voldsramte

Påvirkning på arbejdspladsen

Konsekvenser for arbejdsgiveren

Voldsudøveren sender truende
e-mails, telefonbeskeder, og/eller fax
eller ringer til den voldsramte kollega
mange gange i løbet af arbejdsdagen

Angst/frygt, mangel på koncentration,
træthed, oprørthed, fravær

Kollegaerne bekymrede, irriterede over
at skulle “dække” over kollegaens dårlige
arbejdsindsats; kollegaerne tror måske,
at den voldsramte er doven/sløv

Dårlig arbejdsindsats kan påvirke hele
arbejdspladsen, sænker moralen

Voldsudøveren ydmyger den voldsramte ved at kritisere eller nedrakke
ham eller hende foran andre medarbejdere

Lav selvfølelse, lav selvtillid, stressrelaterede symptomer som hovedpine
og nervøsitet

Andre medarbejdere er ulykkelige
eller føler ubehag på arbejdet

Medarbejdere bruger tid på arbejdet
på at diskutere situationen; lavere
produktivitet på grund af dårlig
stemning

Voldsudøveren kontakter arbejdspladsen og andre kollegaer hele tiden for
at kontrollere den voldsramte; voldsudøveren forfølger den voldsramte

Mistroisk over for andre, fordi de sladrer eller videregiver personlige oplysninger om den voldsramtes situation,
frygt for personlig sikkerhed

Kollegaer er usikre på, hvilke
oplysninger de må dele med andre, og
er bekymrede for deres egen sikkerhed

Medarbejderes produktivitet kan være
nedadgående pga. øgede konflikter
med andre; sikkerhedsbekymringer

Voldsudøveren er jaloux på andre på
arbejdspladsen, voldsudøveren dukker
op på arbejdet

Øget bekymring, undgår kontakt med
kollegaerne; angst for at miste jobbet;
fysiske symptomer på stress såsom
mavesår, hovedpine m.m.

Medarbejdere er bange for voldsud
øveren; kollegaerne kan trække sig fra
den voldsramte, føle sig i fare selv

Arbejdsgiveren skal tackle sikkerhedsproblemer og øget sygefravær; negativ påvirkning på medarbejdernes indbyrdes forhold

Voldsudøveren slår eller skubber den
voldsramte på arbejdspladsen

Den voldsramte føler skyld og skam;
ængstelse i forbindelse med forsøg
på at skjule skader

Kollegaer er bange for deres sikkerhed
og har brug for behandling/rådgivning

Sygefravær og sikkerhedsproblemer; i
nogle situationer bruger medarbejdere tid på noget, de ikke er uddannet til

Voldsudøveren udsætter den voldsramte for fysisk eller psykisk vold uden
for arbejdspladsen eller i hjemmet

Øget bekymring forbundet med
forsøg på at skjule skader

Kollegaer er uvidende om volden;
oplever den voldsramte som fjern
og uvenlig

Dårlige teampræstationer; konflikter
blandt medarbejdere; den voldsramte
kommer ikke på arbejde på grund af
skader

Voldsudøveren truer med at dræbe
den voldsramte

Den voldsramte føler sig fanget i
forholdet; at ingen bryder sig om
hende; er angst, isoleret eller desperat

Andre medarbejdere kender ikke til
dødstruslerne og reagerer negativt over
for den voldsramtes angst/stress; andre
frygter for deres egne sikkerhed, hvis de
har kendskab til truslerne

Ledelse og sikkerheds- og tillidsrepræsentanter skal håndtere medarbejdernes bekymring og frygt; produktiviteten daler

Du kan finde og downloade dette skema på www.awaw.dk
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En Case: en voldsramt på arbejde
Den følgende case illustrerer, hvor meget vold fra en partner kan påvirke den
udsattes arbejdsliv.
Lene er medlem af HK og mellemleder i en virksomhed med 9000 medarbejdere – hovedsageligt mænd.
Lene var 20-21 år gammel, da hun mødte sin mand, som hun fik en datter med.
Deres forhold startede som de fleste, med forelskelse og gensidig kærlighed.
Desværre viste hendes mand sig også at være meget kontrollerende og efterhånden voldelig. Lene levede med tiltagende vold fra sin mand i 7 år, indtil hun
og datteren flyttede definitivt fra ham.
I de år, volden stod på, arbejdede hun i den samme virksomhed som i dag – ikke
som leder, men i en afdeling, hvor hun havde kundekontakt.
Volden derhjemme havde stor påvirkning på Lenes arbejdsliv. Hun brugte 75 %
af sin energi på at hænge sammen, var ofte træt og uoplagt. Hun var mange
gange nødt til at melde sig syg i sidste øjeblik. Hun mødte aldrig en sur mine fra
sine kollegaer, men heller aldrig nogen, der spurgte til eller nævnte hendes hyppige sygemeldinger. Det kan have noget at gøre med, at hun arbejdede ekstra
hårdt, når hun var på arbejde.

Lene siger i dag, at hun brugte arbejdspladsen, som “base” eller “helle”, mens hun
levede i et voldeligt forhold. Hun var glad for den rummelighed, som hun mødte
fra kollegaerne, men i bagklogskabens lys siger Lene: “I dag kunne jeg have ønsket mig, at der var nogen, der mere kontant havde taget fat i mig og mine problemer. Og det kunne meget vel have været min tillidsrepræsentant. Men det er
utrolig vigtigt, hvordan det bliver gjort. For selv om jeg er en høj kvinde på 184
cm, havde jeg altså ikke mere selvværd, end at det kunne ligge i min storetå.” Når
man ingen selvværd har, er det svært at åbne op og fortælle om volden.
Hun hilser projektet med at gøre problemet synligt på arbejdspladsen velkommen. Lene siger: “Jeg ønsker, at emnet kommer helt ud til diskussion i frokoststuerne og kantinerne på arbejdspladserne blandt alle, også dem, der heldigvis
ikke har det tæt inde på livet.” Kun på den måde kan vi komme berøringsangsten til livs.
Det er også vigtig med rummelighed og at møde de voldsramte der, hvor de er,
og ikke sætte alle i samme bås, siger Lene.
Baseret på et interview med håndbogens forfatter. Navnet er ændret

Hun vidste, at der blev snakket bag hendes ryg, men kollegaerne var søde og
rare over for hende selv. Hun havde ikke overskud til at fortælle om årsagen til
de mange sygemeldinger og gjorde derfor ikke noget ved det. I stedet gemte hun
voldens mærker alt, hvad hun kunne, med makeup og tøj, der dækkede. Men volden blev værre og værre og sværere at skjule.
En fredag aften i november fik hun nok. Alle følelser for hendes mand var væk.
Lene flyttede med sin 5-årige datter og vendte aldrig tilbage.
Lene var sygemeldt fra arbejde en uge. Da hun kom tilbage, dukkede hendes
mand op på arbejdet nogle gange. Hun ville ikke lave en scene, så hun bad ham
stille og roligt om at gå. For at klare flytningen og den første tids udgifter lånte
Lene penge af sine kollegaer.
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Hvad kan en
arbejdsplads gøre

””

Jeg gjorde nøjagtig som de fleste andre kvinder, der får
bank af deres mænd: Forsøgte med ekstra makeup og troede, at
jeg kunne holde det skjult. Heldigvis havde jeg en god og rummelig arbejdsplads, og selvom der aldrig blev talt om det, ved
jeg nu her bagefter, at de tog hensyn. For eksempel kunne jeg
ringe op en time før, jeg skulle møde, og melde mig syg – og
selvom det ikke levede op til mine egne forventninger om, hvad
det vil sige at være en god kollega, var det afgørende for mig, at
jeg beholdt mit job. For så havde jeg i hvert fald det som et fast
holdepunkt i min hverdag.
En tidligere voldsramt1

Enhver arbejdsplads har med f.eks. en personalepolitik på området et enormt
potentiale for at skabe opmærksomhed om partnervold og dermed være med til
at mindske tabuiseringen. Arbejdspladsen har også potentialet til at videregive
oplysninger om, hvor man kan få støtte og hjælp, hvis man er udsat for partnervold, også om den hjælp man kan få uden for arbejdspladsen. Mange, der er i et
forhold med vold, kan ikke overskue særlig meget mere end at klare dagen i dag.
Nogle kan ikke se eller har ikke kendskab til de muligheder, der er for at få hjælp.
Det kan vi gøre noget ved, bl.a. ved at sørge for, at oplysninger om hjælpe- og
støttemuligheder er tilgængelige, ligesom det er praksis for kollegaer med f.eks.
et alkoholproblem.
Og ligesom over for alkoholikere kan vi som arbejdskollegaer spørge ind til problemet og måske sætte en proces i gang, der gør, at den voldsramte – eller voldsudøvende kollega får den hjælp, hun eller han fortjener. Se nærmere side 65-72
om, hvordan du snakker med en voldsramt kollega.
Der er mange forskellige ting, man kan gøre på en arbejdsplads, uanset om man
er kollega, tillids- eller sikkerhedsrepræsentant eller ledelse – enten alene eller
sammen med andre.
Det følgende er ikke en komplet liste over, hvad man kan gøre. Listen er lang,
og hver arbejdsplads har sine muligheder og begrænsninger. Men her er nogle
ideer til inspiration. Ideerne er delt op i fire emner med forslag til, hvem der kan
gøre hvad. Bagefter er ideerne lagt i et skema som en opsummering. Der er et
par cases, der viser positive eksempler på håndtering af partnervold på arbejdet,
og der er til sidst en øvelse, man kan bruge til at starte en diskussion.

1

Fra artiklen “Kollegaer skal hjælpe voldsramte kvinder” af Ulla Gunge Hansen,
Erhvervsbladet.dk, 14. maj 2009

Det er klart, at mange af de følgende forslag kræver et samarbejde med ledelsen. Kapitlet “Om at involvere ledelsen” omhandler, hvordan man kan samarbejde med ledelsen omkring udviklingen af procedurer og retningslinjer.
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Forslag til handlinger:

1. Spred viden om partnervold og nedbryd myter og fordomme

Alle på en arbejdsplads kan være med til at udbrede viden om mænds vold mod
kvinder, især om partnervold. Emnet er kompliceret og forbundet med mange myter, misforståelser og tabuer. Sidst i håndbogen er en samling af danske
og udenlandske ressourcer, som kan bruges sammen eller enkeltvis for at lære
mere om partnervold.
Andre muligheder er at:
>>

>>

Arrangere foredrag, film-, debat- eller fyraftensmøder for alle medarbejdere
med en udefrakommende ekspert, der kan oplyse om emnet. Kontakt
eventuelt dit lokale kvindekrisecenter eller forfatteren til denne håndbog
om at komme ud at holde et foredrag for jeres kollegaer.
Tale om partnervold på arbejdspladsen, både i formel og uformel
sammenhæng.
–

U formel:

Du kan tage emnet op i frokostpausen sammen med den gruppe af
kollegaer, du normalt sidder sammen med. Man kan f.eks. bruge brochuren “Vold har mange ansigter”, som er lavet i samarbejde mellem
Dannerhuset og LO. I ressourcelisten bagest kan du få oplysninger om,
hvordan du kan få brochuren tilsendt gratis.
Du kan bruge denne håndbog som udgangspunkt for diskussionen.
f.eks. kan øvelsen sidst i dette kapitel bruges til at kickstarte en diskussion om det hensigtsmæssige i, at arbejdspladsen forholder sig til
partnervold.
–

Formel:

Hvis du er tillids- eller sikkerhedsrepræsentant, kan du få emnet på
dagsordenen, der hvor man ellers diskuterer trivsel og sikkerhed på
arbejdspladsen. Hvis ikke du er TR eller SR, kan du opfordre din repræsentant til at gøre det. Se forslag til retningslinjernes indhold senere i
dette kapitel.
>>
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Skrive om partnervold i de sammenhænge, hvor man ellers skriver om
emner, der vedrører arbejdspladsen, f.eks. i personaleblade, elektroniske
nyhedsbreve osv.

Hva d kan en arbejdsplads g øre

2. Sørg for, at oplysninger om hjælpeinstanser
er tilgængelige for alle kollegaer

Det kræver ikke de store ressourcer at indsamle og formidle oplysninger om den
hjælp, der findes uden for virksomheden for ofre for og udøvere af partnervold.
Formidlingen kan være i form af en A5-folder, som uddeles til alle på arbejdspladsen, eller en plakat, som hænger på alle opslagstavler.
En plakat kan f.eks. indeholde en kort overskrift: “Her kan du få hjælp, hvis du
udsættes for eller udsætter din partner for vold” eller “Bryd tavsheden, og søg
hjælp, hvis du er udsat for vold i hjemmet”. Du kan downloade og printe en skabelon til en plakat på projektets hjemmeside www.awaw.dk
Plakaten eller brochuren kan indeholde kontaktoplysninger på det nærmeste
krisecenter, og hvad der findes af andre ressourcer i jeres kommune. Derudover
er der nogle ressourcer, som alle medarbejdere burde have kendskab til:
>>

Hotline 7020 3082, for voldsramte kvinder i alle aldre, svarer hele døgnet.

>>

www.voldmodkvinder.dk, hjemmeside med oplysninger om vold i familien.

>>

www.lokk.dk, Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK). Her kan alle
finde oplysninger om mænds vold mod kvinder og kontaktoplysninger på
alle krisecentre.
Der er også en rådgivningsdel for de voldsramte kvinder, som ikke
nødvendigvis ønsker at tage på et krisecenter, og en elektronisk brevkasse,
hvor kvinden kan få råd og vejledning af faguddannet og erfarent personale.

>>

www.loftsloret.dk, om seksuelle overgreb og rettigheder for kvinder med
anden etnisk baggrund end dansk.

>>

www.voldoghandicap.dk, Voldsramte kvinder med handicap, hjemmeside
med information om vold mod kvinder med handicap.

>>

www.offerraadgivning.dk, henvender sig til voldsofre samt alle, der
udsættes for en forbrydelse lige fra indbrud i hjemmet, tasketyveri og røveri
til trusler, vold, voldtægt m.m.

>>

Dialog mod vold (www.dialogmodvold.dk)og Alternativ til vold
(www.atv-roskilde.dk), rådgivning og behandling for mænd, der er voldelige
over for deres partner.

>>

www.mandecentret.dk, hjælp til mænd i brudte parforhold.

>>

www.ditforhold.dk, for de 14-24 årige, rådgivning og hjælp mht.
bekæmpelse af kærestevold, også råd til forældre.
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Undersøg, om din kommune har en beredskabs- eller handlingsplan i forhold til
partnervold. Sæt dig ind i, hvad din kommune kan tilbyde en voldsramt familie,
og få den oplysning med i folderen eller på plakaten. Du kan starte med at henvende dig til din kommunes socialforvaltning.
Hvis ikke din kommune har en handlingsplan, kan du være med til at opfordre
kommunen til at komme i gang med at få en udarbejdet. Du kan stille spørgsmål til dine byrådspolitikere og eller skrive læserbreve til lokalavisen. På nettet
kan man se, hvordan en kommunal handlingsplan kan se ud, f.eks. ved at læse
Københavns Kommunes forslag til en handlingsplan for bekæmpelsen af partnervold.
Du kan også prøve at få to nye forvaltningsorganer til at prioritere partnervold:
1. Kredsrådet, der består af politikredsens politidirektør og samtlige borgmestre
i politikredsen, og 2. Lokalrådet, der består af politifolk og embedsmænd fra de
kommunale forvaltninger. Begge organer kan opprioritere indsatsen for at forebygge og afhjælpe partnervold.

3. Udarbejd retningslinjer og procedurer
til håndtering af partnervold

En EU-aftale fra 20071 forpligter alle virksomheder til at have en klar og tydelig
erklæring om, at vold, mobning og chikane ikke tolereres. Holdningen skal formuleres skriftligt. Erklæringen kan være selvstændig eller en del af personalepolitikken, og den skal specificere, hvilke procedurer der skal følges, når der opstår
en episode. En del arbejdspladser har allerede en sådan ’erklæring’ i form af en
voldsforebyggelsespolitik og tilhørende retningslinjer eller beredskaber.
Men det er nødvendigt med retningslinjer, der omhandler partnervold specifikt,
da den form for vold er meget kompleks og omgivet af tabuer. Det er ikke tilstrækkeligt med de hjælpetilbud og beredskabsplaner, som nogle arbejdspladser har for medarbejdere i krise. Beredskabsplaner eller retningslinjer skal suppleres med oplysninger om, at partnervold kan være en af årsagerne til, at en
medarbejder er i krise, sammen med klart definerede støtte- og hjælpemuligheder for den voldsramte medarbejder. Sagt på en anden måde er det nødvendigt at give arbejdsgivere, medarbejdere, HR-medarbejdere og tillidsvalgte på
alle niveauer retningslinjer for, hvordan de identificerer, forebygger og håndte1
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rer partnervold, for dermed at støtte en voldsramt kollega og fastholde hende
i beskæftigelse. En målrettet og effektiv indsats for at forebygge og håndtere
partnervold forudsætter, at der er klar ansvarsfordeling og en klar køreplan for,
hvem der gør hvad.

3.1 Processen er vigtig

Værdien i retningslinjerne ligger i høj grad også i processen med at udarbejde
dem. Diskussionerne undervejs blandt kollegaerne og ledelsen er mindst lige så
vigtige som det endelige papir. Det er ligeledes vigtigt, at retningslinjerne passer til den enkelte arbejdsplads og kulturen på stedet. Og der skal være opbakning fra både ledelse og medarbejdere. Og det kan tage tid at opnå.

3.2 En hensigtserklæring

En arbejdsplads kan markere, at den ser bekæmpelsen af partnervold som en
grundlæggende del af dens sociale ansvar. Dette kan gøres ved at skrive en klar
udtalelse i personale-, trivsels- eller sikkerhedspolitikken, f.eks.:
Vi, her på (virksomhedens navn), mener, at det er vigtigt at forebygge partnervold og at hjælpe de medarbejdere, der bliver berørt af partnervold, for derved
at skabe mere tryghed og trivsel her på arbejdspladsen – og i samfundet generelt.
Sådan en hensigtserklæring sender et stærkt signal, som kan gøre det nemmere
for en voldsramt at søge hjælp.
Erklæringen skal bakkes op af en procedure for, hvordan arbejdspladsen vil
håndtere en situation med en kollega, der har problemer med partnervold. Proceduren skal helst være på plads, inden arbejdspladsen har et konkret tilfælde.
Mange gange kan en sådan procedure tilføjes den eksisterende politik for medarbejdere i krise.
Afklar også, hvilke muligheder der er for at vise særlige hensyn i en periode over
for en voldsramt kollega, der har brug for fleksible arbejdstider, f.eks. mens hun
bor på krisecenter eller skal i retten.

Aftalen findes på www.fagligt.eu.
Hva d kan en arbejdsplads g øre
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3.3 Tag hensyn til processen efter volden

I processen efter, at den voldsramte har brudt med den voldsudøvende partner,
kan der være en lang periode, hvor kvinden eventuelt skal flytte, skal i retten, til
statsforvaltningen for at skilles og eventuelt kæmpe om forældremyndighed. I
denne periode kan hun have vanskeligheder ved at arbejde fuldtid. Desuden kan
det tage tid at komme ovenpå psykisk. En gradvis tilbagevenden til fuldtid kan i
nogle tilfælde være det mest hensigtsmæssige.

””

Der gik over 2 år, før jeg fik fred – han nægtede at acceptere, at jeg
ville gå fra ham. Han ringede og sendte sms’er og mail hele tiden – han tiggede og tiggede om, at jeg skulle tage ham tilbage. Sådan gik det første år.
Så begyndte han at dukke op og følge efter mig. Han er nu blokeret, så han
ikke kan sende mail mere, og jeg har fået nyt telefonnummer. Til sidst havde jeg lukket for alle kanaler – slettet ham, hans familie og fælles venner
på facebook. Jeg var stadig stresset og turde ikke gå ud af frygt for at møde
ham. Jeg er stadig utryg ved at bevæge mig ude og undgår de steder, jeg
ved, han kommer. Jeg vil gerne have min frihed igen – der er gået to år nu.
Interview med en tidligere voldsramt fra rapporten “Abused Women at Work 2009”

Derudover kan retningslinjerne også indholde:
>> en forpligtelse til løbende at arrangere træning og uddannelse om
partnervold. Det kan f.eks. være foredrag eller kurser for alle ansatte en gang
om året og mere detaljeret og dybdegående træning for bestemte ansatte
og ledere, f.eks. tillids- eller sikkerhedsrepræsentanter eller andre;
>>

at udbrede kendskab til alle medarbejdere f.eks. i form af plakater eller
brochurer om de støtte- og hjælpeinstanser, hotlines og andre ressourcer,
der findes både på og uden for arbejdspladsen;

>>

en forpligtelse til at distribuere oplysninger på virksomheden om, hvor
de ansatte kan henvende sig, når de har behov for at snakke om sager
vedrørende partnervold;

>>

en forpligtelse til at tilbyde støtte til de ansatte, der er udsat for partnervold.
Støtten kan inkludere muligheden for:
– rådgivning, behandling eller psykologhjælp
– fleksibilitet i arbejdstider og opgaver,
– midlertidig bolig m.m.;
– mulighed for gradvis tilbagevenden til fuldtid efter en evt.
sygemelding

>>

oplyse om de sikkerhedsforanstaltninger, der kan sættes i gang, f.eks. –
hvis det er muligt på den pågældende virksomhed – at flytte afdeling eller
arbejdsområde, når det er et ønske fra og en støtte for den voldsramtes
sikkerhed; screening af telefonopkald eller e-mail; sikre transport til og fra
arbejde og muligheder for polititilhold;

>>

skabelse af procedurer til at overvåge, evaluere og revidere retningslinjernes
effektivitet og løbende at opdatere oplysninger om den tilgængelige hjælp,
og hvor støtteinstanser kontaktes;

>>

ligeledes at sikre periodevise drøftelser på personalemøder om håndtering
af partnervold;

>>

en udtalelse om, at det er i alle parters interesse at anvende den nødvendige
diskretion for at beskytte de involveredes værdighed, privatliv og sikkerhed.

3.4 Forslag til procedurer eller retningslinjers indhold

Retningslinjerne skal indeholde, men ikke begrænse sig til, følgende:
En hensigtserklæring, som den allerede nævnte, som også udtrykker klart, at
det er et mål for virksomheden at bekæmpe partnervold. Erklæringen skal derudover indeholde:
1.
en definition af partnervold og en tilkendegivelse af, at de fleste udsatte
er kvinder, men at også mænd er udsatte, og at det ligeledes kan ske i
homoseksuelle parforhold;
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2.

en erklæring om, at virksomheden/organisationen mener, at partnervold
er uacceptabel adfærd, og at alle har ret til at leve et liv uden frygt og vold i
deres nære relationer;

3.

en udtalelse/erklæring om, at virksomheden/organisationen har som
en af dens højeste prioriteter at sikre de ansattes sundhed og trivsel, og
det indebærer at hjælpe en voldsramt medarbejder med at fastholde
ansættelsen. Det indebærer også at kræve, at voldsudøvende ansatte tager
ansvar for deres handlinger og får hjælp for dermed at mindske risikoen for
yderligere vold.
Hva d kan en arbejdsplads g øre

Du kan finde og downloade forslag til retningslinjernes
indhold på www.awaw.dk
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4. Andre initiativer, som kan igangsættes, er:

At uddanne nogle medarbejdere på arbejdspladsen til at yde støtte og rådgivning og henvise til relevante myndigheder, også for en medarbejder, der er den
voldelige part i forholdet. En voldsramt kollega vil måske være mere tryg ved at
snakke med en kollega, hun ved, har sat sig inde i problemstillingen. Støttepersonen kan også være en hjælp, hvis den voldsramte kollega vælger at anmelde
volden.
Som i en af de følgende cases kan det være en idé at udpege en kollega, som
kan fungere som arbejdspladsens kontaktperson for en kollega, der bor på krisecenter eller er langtidssygemeldt, for at vise omsorg og for at vedligeholde den
voldsramtes kontakt til arbejdspladsen.
At kontakte jeres lokale krisecenter og høre, hvordan I på jeres arbejdsplads kan
samarbejde. Mange krisecentre kæmper med for få ressourcer. Meld jer som
arbejdsplads eller medarbejdergruppe ind i krisecentrets støtteforening, eller
hjælp med indsamling af tøj, møbler, penge – alt efter hvad krisecentret har behov for. Eller meld dig som frivillig.
Meld dig ind i et af de tværfaglige netværk i FIU Ligestilling, som arbejder med
emnet. Se nærmere på www.awaw.dk

“Hvem kan gøre hvad”

		

1.
Spred viden om
partnervold

Alle på en arbejdsplads		

Især tillidsvalgte

Snak om partnervold i uformelle sammenhænge. Brug evt. brochuren Vold
har mange ansigter.
Arranger foredrag, debat- eller fyraftensmøder.
Brug øvelsen i slutningen af kapitlet
til at starte en diskussion.

Få partnervold på dagsordenen,
der hvor man diskuterer trivsel
og sikkerhed.

2.
Sørg for, at
oplysninger om
hjælpeinstanser
er tilgængelige
for alle

Lav en folder eller plakat med kontaktoplysninger på, hvor voldsramte kan
få hjælp i og uden for virksomheden.

3.
Udarbejd klare
retningslinjer
og procedurer

Tag udvikling af retningslinjer/procedurer op på personalemøder.

I fællesskab eller enkeltvis kan I kontakte lokale politikere og folketingspolitikere
for at få vold mod kvinder højere op på dagsordenen.

Skriv om partnervold i personaleblade og deslige.

Undersøg, om jeres kommune har en
handlingsplan.
Skriv et læserbrev til en lokalpolitiker om at få en kommunal handlingsplan på plads.
Arbejd hen imod, at bekæmpelse
af partnervold er en del af arbejdspladsens erklærede sociale ansvar.

Procedurer om håndtering af partner- Udvikl planer for en voldsramt kollegas sikkerhed på arbejdspladsen.
vold kan tilføjes de allerede eksisterende for håndtering af medarbejdere
i krise.
Afklar, hvordan arbejdspladsen kan
være “rummelig” over for en voldsramt kollega.
Efter retningslinjerne er udarbejdet,
sørg for, at alle på arbejdspladsen
har kendskab til dem.

4.
Andre
handlinger

Uddan nogle medarbejdere i at yde
støtte for voldsramte kollegaer.

Uddan nogle medarbejdere i at
yde støtte og henvise til relevante
myndigheder.

Kontakt det lokale krisecenter og hør,
hvordan I kan samarbejde.
Tag kontakt med politikere for at få
bekæmpelse af vold mod kvinder højere op på den politiske dagsorden.

Du kan finde og downloade dette skema på www.awaw.dk
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Overordnet skal man arbejde hen imod,
at alle på arbejdspl adsen får oplysninger om:

>>

Hvad partnervold er

>>

Hvordan kollegaer berørt af partnervold genkendes, og hvordan man skal
reagere

Hvilke muligheder en voldsramt kollega har for:
>> støttefunktioner på og uden for virksomheden
>>

fleksibilitet i arbejdstid og opgaver

>>

sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen

To cases: Birgitte og Dorthe

De følgende cases er eksempler på, hvordan arbejdspladser kan handle konstruktivt. De stammer fra Servicestyrelsens undersøgelse “Voldsramte kvinders
arbejdsliv” fra 2009.

Birgitte

””

At få at vide, at man ikke bliver fyret, er så rart, og at vide,
at man har opbakning og bliver mødt med forståelse – det gør
en kæmpe forskel.
Tidligere voldsramt

Birgitte har igennem en årrække været udsat for vold fra sin partner. Efter et
voldsomt overfald fortæller Birgitte sin chef om situationen. Chefen opfordrer
hende til at tage på krisecenter. Det vil hun ikke i første omgang, men dagen efter tiltager chikanen på mobiltelefonen. Chefen ringer derfor til et lokalt krisecenter og finder ud af, at der er plads til Birgitte. Det forelægger han Birgitte, som
beslutter sig for at tage imod tilbuddet, og hun bliver umiddelbart derefter kørt
til centret. Birgitte bliver sygemeldt på fuld tid, og samtidig sørger arbejdet for,
at en kollega bliver kontaktperson. Denne kollega kommer regelmæssigt på krisecentret for at høre, hvordan Birgitte har det, og for at holde hende ajour med
arbejdet. I et stykke tid er kontaktpersonen den eneste ud over chefen, der ved,
hvor Birgitte befinder sig. Dette for at mindske mulighederne for, at partneren
kan finde frem til hende. Derudover sørger arbejdspladsen for, at hun får en ny
mobiltelefon i en andens navn. De hjælper hende med at flytte sine ting hjemmefra, og hun får tilbudt psykologhjælp.
Efter 2 måneder starter Birgitte op på arbejdet igen. Man skal bruge adgangskode for at komme ind på arbejdspladsen og passere flere medarbejdere, før man
når hen til der, hvor Birgitte arbejder. Birgitte vurderer derfor, at hun kan føle
sig tryg, mens hun er på arbejde. Hun begynder på nedsat tid i en periode, indtil
både hun og arbejdsgiveren synes, at hun er klar til fuld tid.
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En øvelse

Dorthe
Dorthe har været udsat for vold i mange år og har to børn med partneren. Volden er efterhånden tiltaget, og Dorthe sygemelder sig fra arbejdet. Efter en uge
ringer en kollega Dorthe op. Kollegaen ringer på opfordring af gruppens leder.
Den omsorg, kollegaen viser Dorthe ved at ringe, er medvirkende til, at hun samme aften flygter på krisecenter med den yngste søn.
Efter hun er kommet på krisecenter, bliver hun sygemeldt, og hun tager kontakt
til sin tillidsrepræsentant. Han og personalechefen kommer ud på krisecentret.
Her får Dorthe at vide, at hun ikke skal tænke på sit arbejde, men koncentrere sig
om at komme ovenpå. Ligeledes aftaler de, at Dorthe ringer til personalechefen
hver 14. dag og fortæller, hvordan det går.
Manden finder desværre ud af, hvor hun opholder sig, og hun flygter til et krisecenter i en anden landsdel. I den efterfølgende periode på et par måneder får
Dorthe ikke ringet tilbage til arbejdet. Det resulterer i, at en kollega ringer på foranledning af personalechefen og minder Dorthe om, at hun skulle have ringet.
Ved den efterfølgende snak med personalechefen bliver hun spurgt, om hun har
planer om at flytte permanent til den anden landsdel. Det motiverer hende til at
tage tilbage igen på et krisecenter tæt ved arbejdet.
Da Dorthe flytter tilbage, har hun været sygemeldt i 5 måneder. Personalechefen inviterer hende nu ud til en samtale, hvor hun bliver spurgt, om hun kan
starte op på nedsat tid. Dorthe bliver overrasket over, at de spørger hende, og
er usikker på, om hun kan starte, da det er så lang tid, hun har været væk. Men
da hun først begynder, er hun rigtig glad for, at hun fik skubbet til at komme i
gang igen.
I perioden efter kommer tillidsrepræsentanten jævnligt og spørger, hvordan
hun har det, samtidig med at han pointerer, at han ikke spørger for at presse
hende til at gå op i tid. Ligeledes tager kollegaerne sig af hende, når hun har behov for det.

Den følgende øvelse kan bruges til at starte en diskussion om, hvorfor det er fornuftigt og nødvendigt for din arbejdsplads at forholde sig til partnervold.
Efter arbejde, på vej hjem og lige uden for arbejdspladsen, overværer du en
kollega, der står og skændes med sin partner. Du ser partneren skubbe din
kollega og derefter give hende en lussing. Det er ikke en kollega, du kender
godt, og der er andre fra arbejdspladsen, der oplever det samme, og som ingenting gør.
Mu lig tankegang
Det her er ubehageligt. Han er meget grov over for hende. Hvad foregår der? Skal jeg
sige noget? Men der er ingen andre, der gør noget – så hvorfor skulle jeg? Hvis jeg
siger noget, kan han komme efter mig. Hvad hvis han har et våben? Desuden, hvis
han behandler hende sådan, og hun alligevel bliver sammen med ham... Men hvis
ikke jeg gør noget, er det så ikke det samme som at sige, at det er i orden, det han gør?
Tænk over og diskuterer med dine kollegaer, hvad du og I sammen kan gøre.
Nogle mulige handlinger
1	Ingenting. Det vedrører ikke mig.
2	Sig noget, f.eks. “hvad laver du?” og bliv, indtil situationen er mere neddæmpet.
3	Henvend dig til de andre medarbejdere, og få dem til at tilbageholde manden,
mens du forsøger at få kvinden væk.
4	Ring til politiet.
5	Tal med kvinden – på et eller andet tidspunkt – og fortæl hende, at du så, hvad
der foregik, og at du gerne vil hjælpe hende.
6	Når manden er faldet til ro, så fortæl ham, at det, du så, ikke var i orden, og at
han har brug for hjælp.
7	På et senere tidspunkt kan du tage episoden op på arbejdet og diskutere, hvad
I sammen kan gøre. Hvilke sammenhænge ville egne sig bedst til det?
8	Andre muligheder?
Opsummering
Enhver situation rummer mange muligheder. Men uanset hvad, vil det blive
nemmere at handle i situationen, hvis man har diskuteret partnervold på arbejdspladsen og har en politik på området.
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Involvering af ledelsen

Når man skal tage håndtering af partnervold op på arbejdspladsen i diverse
samarbejds- og sikkerhedsudvalg, kan det være en god idé at have en strategi for, hvordan man vil tale med ledelsen om emnet. Erfaring viser, at man kan
møde en positiv holding hos ledelsen, men man kan også støde på den holdning, at partnervold ikke er deres eller virksomhedens problem. Der kan være
den opfattelse, at partnervold er noget, som udelukkende hører privatlivet til, og
som ikke vedrører arbejdspladsen.
Her er nogle tal, argumenter og strategier, der kan bruges i jeres samtaler med
ledelsen om partnervold.

Økonomi

Lige nu er en dansk undersøgelse i gang af partnervoldens omkostninger for
arbejdslivet og samfundet generelt. Undersøgelsen er finansieret af Rockwool
Fonden, og resultatet forventes offentliggjort i løbet af 2010. Hvis vi kigger på
statistikker fra andre lande, kan vi konstatere, at de økonomiske omkostninger
af partnervold for arbejdslivet er enorme, måske helt op i milliardklassen.1 Og
resultater fra en nyere undersøgelse gennemført for EU siger, at de årlige totale
omkostninger af mænds vold mod kvinder i EU-medlemslande kan være så højt
som 34 milliarder euro2.

1

2

Iflg. Corporate Alliance Against Domestic Violence viser undersøgelser, at de økonomiske konsekvenser af partnervold for erhvervslivet i England er nået over £2.7 milliarder. Rapporten “Costs of
Intimate Partner Violence in the United States” skriver, at der er næsten $1.8 milliarder i indirekte
omkostninger til tabt produktivitet og indkomst hvert år.
S. Walby, 2004, England.
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Andre økonomiske faktorer, det kan være nyttigt at nævne for ledelsen, er:
>>

partnervold, der ikke bliver gjort noget ved, giver mere sygefravær og mindre
produktivitet.

>>

det koster mindre at beholde en nuværende medarbejder end at rekruttere
og oplære en ny.

Se også konsekvenser for arbejdslivet i skemaet på side 23.

Virksomheden skal leve op til nationale
og internationale love og regler

Det kan være en hjælp at kende til de love og regler, der gælder for arbejdsmarkedet, som kan bruges til at argumentere for etablering af retningslinjer for
håndtering af partnervold på din arbejdsplads. Her er et udvalg:
Arbejdsmi l jøloven

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) kapitel 4 slår fast, at
arbejdsgiveren har ansvar for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og
at modvirke både fysiske og psykiske belastninger. Loven fastlægger også, at arbejdsgiveren og medarbejderne har pligt til at arbejde sammen om sikkerhed
og sundhed på arbejdspladsen og til selv at medvirke til, at arbejdsforholdene
er både fysisk og psykisk forsvarlige. Både arbejdsgivere og ansatte kan straffes,
hvis de ikke lever op til deres ansvar. Loven kan læses på www.retsinformation.dk
Europæisk rammeaftale om c hikane
o g vold på arbejdspl adsen

De europæiske arbejdsmarkedsparter indgik i 2007 en rammeaftale, der definerer arbejdsgiverens pligt til at beskytte arbejdstagerne mod vold og chikane på
arbejdspladsen.
Aftalen har til formål at forsyne arbejdsgivere, arbejdstagere og deres repræsentanter på alle niveauer med nogle handlingsorienterede rammer for identifikation, forebyggelse og styring af problemer med chikane og vold på arbejdspladsen. Aftalen skal være implementeret senest i 2010. Aftalen findes på
www.fagligt.eu
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Lovkrav om rapportering af samfundsansvar

Den 10. marts 2010 handlede Danmarks Radios program Magasinet Penge om,
hvordan CSR, Corporate Social Responsibility – eller virksomhedens samfundsansvar på dansk – kan styrke virksomhedens brand og bundlinjen. En virksomhed kan ved at bidrage positivt til samfundsudviklingen også bidrage positivt til
dens egen konkurrenceevne. Der er penge i samfundsansvar.
Desuden er de største virksomheder i Danmark forpligtet ved lov til at redegøre
for deres arbejde med samfundsansvar i deres årsrapport.
Formålet er at inspirere virksomheder til at forholde sig aktivt til samfundsansvar og kommunikere dette til omverdenen. Lovkravet er et led i regeringens
handlingsplan for virksomheders samfundsansvar (maj 2008).
Loven trådte i kraft den 1. januar 2009. Læs om loven og regeringens Råd for
samfundsansvar her: www.samfundsansvar.dk
FN-initiativ

Global Compact er et FN-initiativ, som har til formål at fremme virksomheders samfundsmæssige engagement og ansvarlighed. De ti principper i Global
Compact fremhæver på en enkel måde de vigtigste aspekter af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. FN opfordrer virksomheder og organisationer til at tilslutte sig de ti principper, gøre dem til en integreret del af virksomhedernes strategier og operationer og årligt rapportere om,
hvordan de arbejder efter principperne. Læs om de ti principper på www.unglobalcompact.org.
B rug APV’en

Arbejdsmiljøloven giver blandt andet via arbejdet med arbejdspladsvurdering
(APV) muligheder for (og pligt til) at inddrage alle medarbejdere i at kortlægge
mulige problemer i arbejdsmiljøet. Den kan f.eks. bruges efterfølgende i sikkerhedsorganisationen til at sætte partnervold på dagsordenen ud fra et klart forebyggende sigte. Se også Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, kapitel 2A om
arbejdspladsvurdering.
Du kan finde og downloade en liste af nationale og internationale love og regler på www.awaw.dk
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Partnervold skal nævnes og behandles specifikt

Vold, der udøves på og mens man er på arbejde, har været et tema i arbejdslivet de sidste par år, og nogle arbejdspladser har allerede en anti-voldspolitik.
Man kan derfor komme ud for, at ledelsen mener, at partnervold er tilstrækkeligt
dækket af de eksisterende bestemmelser. Her er det vigtigt at gøre opmærksom
på, at partnervold skal nævnes specifikt i voldspolitikken pga. dens komplekse
og tabubelagte karakter. Læs mere om det i kapitlet Hvad er partnervold – myter og virkelighed.

case: Mette
Mette er tidligere tillidsrepræsentant, nuværende faglig sekretær og medlem af
et 7 personers ligebehandlingsudvalg i en stor privat virksomhed med afdelinger over hele landet.

Det kan også have en effekt at fremhæve positive eksempler fra virksomheder,
der allerede gør noget ved håndteringen af partnervold. f.eks. har så forskellige
virksomheder som TDC, slikfabrikken Leaf Danmark og Statens Serum Institut
taget emnet partnervold op og har lavet en politik.

Det var et tidligere medlem af udvalget, der første gang forsøgte at tage håndtering af partnervold op med ledelsen. Svaret var dengang: “Der er ikke nogen af
vores medarbejdere, der udsættes for partnervold.”

I juni 2010 udkom regeringens National strategi til bekæmpelse af vold i nære
relationer. Som noget nyt er arbejdspladsen nævnt som et sted, regeringen gerne ser udvikle en helhedsorienteret indsats for at gribe ind, hvis en medarbejder
viser tegn på at være udsat for partnervold. Ifølge regeringen er det både for at
stoppe volden, og også for at fastholde den voldsramte i et arbejde3. Den nationale strategi kan også nævnes i jeres forhandlinger med ledelsen.

Det holdt ikke Mette tilbage. Hun holdt et oplæg for ligebehandlingsudvalget i
maj 2009 om “vold i hjemmet”, hvor to fra ledelsen var til stede. Desuden skrev
hun en artikel til fagforeningens hjemmeside om partnervoldens betydning for
arbejdspladsen.

I kan også henvise til Corporate Alliance to End Partner Violence, (www.caepv.
org) og den engelske version Corporate Alliance Against Domestic Violence
(www.caadv.org.uk), som blandt deres medlemmer har firmaer som Body Shop
International, revisionsfirmaet KPMG og flere britiske offentlige organisationer.
Det fremmer muligheden for et konstruktivt samarbejde med ledelsen at være
konkret og forberedt, når I forsøger at få partnervold på virksomhedens dagsorden. Hav argumenter, fakta og forslag parat. Du kan finde et forslag til retningslinjernes indhold i det foregående kapitel.
Opsummering

Så hvorfor skal ledelsen beskæftige sig med partnervold? Først og fremmest fordi, det er det rigtige at gøre. Derudover, som vist i dette og tidligere kapitler, er
det god forretningspraksis at forholde sig aktivt til problematikken. Det viser social ansvarlighed at have en politik om partnervold. Det skaffer virksomheden et
3
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godt image, øger produktivitet og gør det nemmere at tiltrække og beholde de
erfarne medarbejdere.

I januar 2009, da Mette bragte emnet på banen igen, var holdningen ændret til
“Partnervold er inden for privatsfæren, det blander vi os ikke i.”

En af diskussionerne i udvalget omhandlede, hvilket begreb der skulle bruges.
Nogle af udvalgets medlemmer, der var imod at lave en politik på området, gjorde opmærksom på, at det ikke kun er kvinder, men også mænd, der får tæsk. Udvalget besluttede at bruge begrebet “vold i hjemmet”.
I efteråret 2009 blev det besluttet i udvalget, at Mette og en fra ledelsen skulle
udarbejde et udkast til en tekst om vold i hjemmet, som skulle udgives på både
virksomhedens intranet og ledernettet. Deres udkast blev mødt med enten tavshed eller uenighed fra flere af de øvrige udvalgsmedlemmer, og tiden trak ud.
Der kom først skred i sagen, da næstformanden fik en e-mail fra ledelsen, der
fortalte, at en journalist fra en af gratisaviserne havde henvendt sig for at bruge
deres virksomhed som et positivt eksempel i en artikel om håndtering af partnervold på arbejdspladser.
Nu var holdningen fra ledelsen, at det hastede med at få teksten færdiggjort og
lagt ud på nettet, da det kunne give deres virksomhed positiv omtale.

National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer, side 16, 2010
I n volveri n g af ledelsen
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Efter at artiklen blev bragt i avisen, henvendte kommunikationsudvalget sig til
Mette, fordi de ville have en tekst til personalebladet. I artiklen, som udkom i december 2009, beskrives virksomhedens nu vedtagede og offentliggjorte politik,
som indeholder vejledning i, hvordan man kan identificere kollegaer og medarbejdere, der har behov for hjælp, og hvor man kan henvise dem til.
Hvilke konklusioner har Mette draget af sine erfaringer?
Det kan være nødvendigt at være vedholdende og tage de diskussioner, der kan
opstå, når man ønsker at få udarbejdet en politik om partnervold.
Mettes erfaring viser også, hvordan mediernes opmærksomhed kan spille en
positiv rolle i at rydde modstanden af vejen.
Mette mener også, at et vigtigt argument for gennemførelsen af en politik er, at
det, der sker i samfundet, også spejler sig i virksomheden.
Baseret på et interview med håndbogens forfatter. Navnet er ændret.

62

I n volveri n g af ledelsen

Den vold sr a mte k a n o gså v ær e d i n ko l l e ga

63

Opmærksomhed omkring den
voldsudsatte/voldsudøveren

””

Jeg husker den første kollega, som spurgte mig, om det
var min eksmand, der havde givet mig den kæmpelæbe. Han
følte måske, at hans spørgsmål ikke førte til noget godt, eller at
det var forkert at spørge, men ved at stille det spørgsmål plantede han et frø i mit sind, som voksede til den erkendelse, at det,
der skete mod mig, ikke var i orden.
En tidligere voldsramt

De fleste tilfælde af partnervold foregår, når parret er alene. Der er altså ingen
vidner til volden. Det er ikke sikkert, at du vil se dramatiske advarselstegn som
blå mærker og brækkede arme og ben. Så hvordan ved du, at det sker? Du kan
starte med at lytte til din mavefornemmelse. Hvis du er bekymret for din kollega, har du sandsynligvis en grund til at være det.

Krisetegn, der kan betyde, at din kollega er voldsramt

>>

Din kollegas humør, udseende, kropsvægt eller arbejdsindsats har forandret
sig drastisk.

>>

Din kollega har mange sygedage, glemmer eller aflyser jeres aftaler i sidste
øjeblik og kommer med begrundelser, der virker utroværdige.

>>

Din kollega har skader, som ikke kan forklares, eller forklaringerne virker
utroværdige (“jeg gik ind i døren, faldt ned af trapperne…”)

>>

Du overhører din kollegas partner nedgøre hende (“du er dum, grim” eller
dét, der er værre) og kalder ham/hende negative øgenavne (“din so, luder”).

>>

Partneren opfører sig meget jaloux, hvis din kollega snakker med sine
kollegaer af det modsatte køn, selvom det er helt uskyldigt.

>>

Partneren holder øje med alt, hvad din kollega laver, ringer og sms’er hele
tiden med spørgsmål om, hvem hun/han er sammen med osv. Måske følger
partneren kollegaen til og fra arbejde hver dag.

>>

Du har set partneren blive meget vred, måske endda voldelig over for din
kollega.

>>

Kollegaen er altid bange for at gøre sin partner ked af det.

>>

Din kollega undskylder ofte sin partners måde at være på.

>>

Kollegaen får ikke “lov” til at deltage i sociale aktiviteter på arbejdspladsen
og er på vej til at blive meget isoleret.
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””

Jeg havde lyst til, at nogen spurgte mig om problemerne
i forholdet. Jeg kunne ikke bede om hjælp, fordi jeg var flov over
det.
En tidligere voldsramt

Tilstedeværelse af et eller to af disse tegn er ikke ensbetydende med, at din kollega er udsat for vold fra sin partner. Nogle af disse tegn kan også have baggrund i andre problemer. Det handler om at være åben over for, hvad der ligger
til grund, og at vold kan være en ud af flere mulige årsager til dårlig trivsel. Men
noget kan være galt, og det kan være på sin plads at dele dine bekymringer med
din kollega eller din tillids- eller sikkerhedsrepræsentant – evt. din leder.

Alle voldsramte i Service Styrelsens rapport fra 2009 omtaler de samme præmisser for, at det bliver en positiv oplevelse at åbne op på arbejdspladsen:
>> tillid til, at der udvises forståelse for deres situation
>>

respekten for dem består

>>

at de beholder kontrollen over deres situation

””

Jeg vil se spørgsmålet: “Er du udsat for vold?” som lidt en anklage.
Sådan tror jeg nok, jeg ville have det. Man skal heller ikke være bange for
at gå til problemet. Men det er meget en fin balance. Jeg ville gå til den
med dette spørgsmål: “Jeg kan se, du ikke har det godt? Er der noget, jeg
kan hjælpe med?” Jeg vil aldrig nogen sinde sige til hende: “Gå fra ham.”
For det kan hun ikke bruge til noget. Jeg ville sige: “Jeg er her for at hjælpe
dig, og du skal vide til hver en tid, at der er nogle muligheder for dig”. Jeg
vil lægge mulighederne frem for hende.
Citat fra “Voldsramte kvinders arbejdsliv”

Hvad kan man gøre?

Undersøgelser viser1, at arbejdspladsen kan spille en vigtig rolle over for en
voldsramt ved at vise forståelse og tilbyde hjælp. Og det kan være med til at vise
vejen mod en hverdag uden vold.
Det kan være svært at snakke med en kollega om partnervold. Men mange
voldsramte finder det endnu sværere at bede om hjælp og er lettede, når der er
en, der tilbyder en hjælpende hånd. Hvis du vil hjælpe en kollega med at fastholde sit arbejde og forebygge, at hun udsættes for yderligere vold, kan det være, at
du skal være den aktive part, der tager initiativ til en samtale.
Mange, der har været udsat for partnervold, føler skyld og skam. Og de bebrejder
sig selv. Det er vigtigt at holde sig for øje, at alle, der har været udsat for partnervold, har handlet så godt, de kunne, med den viden og erfaring de havde på
det tidspunkt.
Det er personen, der har udøvet volden, der har gjort noget forkert og ulovligt.

1
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Inden en samtale med en kollega

>>

Tænk over, hvilke konkrete observationer eller oplevelser, der gør, at du har
en mistanke om, at kollegaen er udsat for vold.

>>

Sæt dig ind i de ressourcer, der er på arbejdspladsen eller i lokalsamfundet,
som du kan oplyse kollegaen om.

>>

Skab en situation, hvor I kan snakke fortroligt og uforstyrret sammen.

Selve samtalen

Begynd med at fortælle, at jeres samtale er fortrolig og ikke kommer videre
uden din kollegas samtykke.
Du skal også tage hensyn til din kollegas sikkerhed, og det kan du bl.a. gøre ved,
at samtalen foregår i arbejdstiden.

Working Women making it Work: Intimate partner violence, employment and work support.
Journal of Interpersonal Violence, USA, 2007
O pm ær ks omh e d omk r i ng d e n vold su dsatte/ voldsu døveren
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Her er lidt om, hvad man derudover skal eller ikke skal i løbet af samtalen.
Du kan finde og downloade dette skema på www.awaw.dk

Gode råd til samtalen
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Det kan du gøre eller sige

Det skal du ikke gøre eller sige

Fortæl, at du er bekymret for din
kollega og hvorfor. Vær konkret.

Tale nedsættende om din kollegas
partner. Hun kan føle sig presset til
at forsvare ham.

Spørg til, hvordan hun eller han
har det, og lyt.

Presse din kollega til at handle
eller bryde ud af forholdet.

Vis omsorg og omtanke.

Fordømme eller spørge, hvorfor
hun ikke bare forlader sin partner.

Hør, hvad din kollega har brug for, og
oplys vedkommende om, hvad arbejdspladsen eventuelt kan gøre.

Fortælle din kollega, hvad du mener, hun har brug for.

Oplys din kollega om, hvor han eller hun
kan få hjælp både på og uden for arbejdet.

Give gode råd, med mindre hun
beder om det.

Hvis din kollega spørger om noget, som
du ikke kan svare på, kan du sige, at du vil
undersøge det og vende tilbage.

Love mere, end du kan holde.

Fortæl, at det ikke er hendes skyld, hvis
hun bliver udsat for vold, og at der er
andre i samme situation som hende.

Snakke ned til kollegaen eller
give hende/ham en følelse af, at
hun/han gør noget forkert.

Fortæl din kollega, at du gerne vil snakke
med hende eller ham igen, når kollegaen
har behov.

Bestemme for hende/ham,
hvornår I skal snakke igen.

O pm ær ks omh e d omk r i ng d e n vold su dsatte/ voldsu døveren

Afvisning af samtalen
Hvis din kollega afviser, at der er noget i vejen
Det kan du gøre eller sige
Det skal du ikke gøre eller sige
Accepter afvisningen. Du kan ikke vide,
hvorfor hun afviser.

Tage det personligt.

Være tålmodig.

Vise, at du ikke tror på hende.

Sørge for at følge op på jeres samtale senere. Glemme alt om jeres samtale.

Du kan finde og downloade dette skema på www.awaw.dk

Hvis din kollega fortæller, at hun eller han er udsat for vold derhjemme, må der
tages stilling til kollegaens situation i forhold til sikkerhed. Stil spørgsmål, der
kan bidrage til, at I sammen kan vurdere kollegaens sikkerhed, og om der er brug
for at udarbejde en sikkerhedsplan. Spørg f.eks. til, om din kollega har et sted at
tage hen, hvor hun/han og hendes/hans børn føler sig sikre. Du kan evt. hjælpe
kollegaen med at kontakte politi eller krisecenter.
Du skal have tillid til, at kollegaen bedst kan bedømme faren.
Måske afviser din kollega, at der er noget i vejen. Det skal du acceptere og ikke
tage personligt.
Formålet med din samtale skal være at opbygge din kollegas selvfølelse og
handlekraft. Det kan være, at din kollega har været i et forhold med vold over
længere tid og stadigvæk er fanget i benægtelsen. Når volden har stået på en
periode, bliver den en del af hverdagen. Kvinden har måske svært ved at skelne
mellem, hvad der er normalt og i orden, og hvad der er vold. Mange kvinder kan
derfor være i tvivl om, hvorvidt de er udsat for vold.
Det kan tage tid for din kollega at indse og erkende over for sig selv, at noget er
galt. Der er ofte tale om en længere proces, hvor tanken om handling og et evt.
opbrud modnes.
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Det kan også være frygt for repressalier fra voldsudøveren, som gør, at din kollega er tilbageholdende med at snakke.
Vær tålmodig.

Samtale med en voldsudøver

Det, at du bryder tavsheden, er et vigtigt skridt på vejen.

>>

””

Fortæl, hvad du har oplevet, og at hans/hendes adfærd ikke er i orden. Snak
med ham om hans muligheder for at tage ansvar for sine handlinger, og
hvor han kan få hjælp.

>>

Lyt til, hvad din kollega siger, men gør det klart for ham/hende, at voldelig og
krænkende adfærd er uacceptabel, er strafbar og skal stoppes.

>>

Fortæl din kollega, at hans/hendes handlinger har store konsekvenser for
ham/hende selv og partneren.

>>

Accepter ikke benægtelser, bortforklaringer og underdrivelser af volden.

>>

Hjælp ham eller hende til at indse, at volden ikke er en måde at løse
problemer eller konflikter på, og at den har store konsekvenser for din
kollega i form af social isolation og fængselsstraf.

>>

Opfordr din kollega til at få hjælp. Se henvisningerne bagest.

>>

Hvis din kollegas adfærd fortsætter, og du vurderer, at hans/hendes partner
er i fare, så få hjælp udefra, evt. af politiet.

Der er ingen tvivl om, at mine kollegaer betød rigtig meget for
mig, da jeg for nogle år siden var i et forhold med både psykisk og fysisk
vold. Jeg arbejdede på et sygehus med at gøre rent, og vi havde et rigtigt
godt sammenhold, kollegaerne imellem. Der gik et stykke tid, hvor ingen
vidste noget. Jeg klarede mit arbejde godt, og det var meget vigtigt for
mig. Men volden fra min samlever blev værre med tiden, og dagen efter
en særlig slem aften brød jeg sammen i frokostpausen på arbejdet. Mine
kollegaer spurgt til, hvad der var i vejen, og da jeg fortalte om, hvad jeg oplevede derhjemme, blev jeg mødt med omsorg og forståelse. Så gik der et
halvt års tid, hvor mine kollegaer blev ved med at sige til mig, at det ikke
var mig, der var noget i vejen med, og at det ikke var i orden, det, der skete
derhjemme. Min samlever havde sagt så mange gange igennem årene, at
jeg ikke kunne klare mig uden ham, og at jeg ikke duede til noget, at jeg
havde mistet troen på mig selv.

Det er lige så vigtigt at tage en samtale med en kollega, som du har mistanke til,
eller som du har oplevet være voldelig over for sin partner.
Snak med din kollega om dine bekymringer. Hav konkrete eksempler klar.

Men efter et halvt år med mine kollegaers opbakning, også fra en mandlig
kollega, som især hjalp mig med at få min selvtillid tilbage, fik jeg modet
til at sige fra derhjemme. Det gav mere selvtillid og styrke. Kollegaerne
var ikke kun søde, de stillede også krav, men ikke mere end jeg havde godt
af. Min situation var kompliceret af, at jeg havde to børn med ham, men
til sidst bad jeg ham om at flytte. Det gjorde han, men så prøvede han på
alle mulige måder at presse mig til at tage ham tilbage. Igen hjalp mine
kollegaer mig med at komme igennem den svære tid.
En tidligere voldsramt
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Du er udsat for partnervold
– hvad kan du gøre?
Det er meget muligt, at nogle af de mennesker, der får denne håndbog i hænderne, lige nu er i et konfliktfyldt eller måske voldeligt forhold. Her er en liste af
ting, der er gode at vide, hvis du er et af de mennesker.
>>

Du har ikke ansvaret for de krænkelser eller den vold, som din partner
udsætter dig for

>>

Det er ikke din skyld, heller ikke selvom du drak for meget eller tog stoffer

>>

Du fortjener ikke at blive udsat for vold

>>

Du har retten til at leve i tryghed og sikkerhed

>>

Du ønskede ikke at havne i et forhold med en partner, der udsætter dig for
vold

>>

Der er retslige muligheder, du kan bruge for at beskytte dig selv og dine
eventuelle børn

>>

Du har ret til at blive troet på af myndighederne

>>

Du er eksperten i dit liv og har retten til at beslutte, hvordan du vil handle
for at overleve

>>

Du har retten til at bestemme, om du vil forlade hjemmet og dit forhold
eller ej

>>

Du fortjener at blive mødt med respekt og få den hjælp, som er nødvendig,
og som tager hensyn til din alder, dit køn, seksuelle orientering, religion og
baggrund.

Hvis dit parforhold er konfliktfyldt eller voldeligt

Det er vigtigt, at du taler med nogen. Det kan være, at du føler dig ensom, flov
og forvirret. Du kan have svært ved at se, hvordan du kan ændre din situation. En
del af din partners “magt” kommer gennem isolation og hemmeligholdelse. Du
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er måske tilbageholdende med at snakke med andre, fordi du ikke har tillid til
dem. Du er måske bange for, at de ikke vil tro på dig, eller at de vil reagere med
at tage afstand fra dig.
Selvom du har det sådan, skal du tale med nogen om, hvordan du har det. Det
kan f.eks. være en god ven/veninde, en arbejdskollega eller din tillidsrepræsentant på dit arbejde. Du fortjener ikke at leve i tavshed med frygt og forvirring.
Du kan også finde flere steder på nettet, hvor du kan få anonym hjælp og vejledning – se henvisningerne bagest i håndbogen.

Politiet kan formidle kontakten til et krisecenter, hvis du er en kvinde over 18 år, og
politiet er også ansvarlig for, at du og dine eventuelle børn kommer derhen. Politiet
kan for at sikre dig mod yderligere vold, på et senere tidspunkt, tage med dig, hvis
du har brug for at tage hjem og hente personlige ejendele. Det kan for eksempel
være nødvendigt, hvis du er flyttet på krisecenter uden at have fået dine ting med.

To muligheder

Hvis skaderne efter volden er så voldsomme, at det kræver indlæggelse på sygehuset, vil politiet sørge for transport til skadestue eller læge. Sørg for, at skadestuen tager billeder af skaden, eller tag selv billeder, hvor dato og klokkeslæt
fremgår.

>>

Forlade forholdet. Det er noget, du skal planlægge pga. din og dine evt.
børns sikkerhed. Find råd om det på rådgivningssider på www.lokk.dk eller
ring til LOKK’s hotline 70 20 30 82. Eller

For yderligere information om politianmeldelse og retsprocessen kan du kontakte Offerrådgivningen: www.offerrådgivningen.dk, hjælp til voldsofre m.m.

>>

At din partner indrømmer sit problem og får professionel hjælp til at styre
sin voldelige adfærd. Du kan finde steder, hvor man kan få hjælp bagest i
håndbogen.

Når du har fundet nogen at snakke med, skal du finde ud af, hvad du vil gøre. Der
er kort sagt to muligheder at vælge imellem, hvis du vil volden til livs:

Volden forsvinder ikke af sig selv – den vil tværtimod ofte blive værre og værre.
Derfor er det vigtigt, at du gør noget. Det kan være svært at klare det alene. Der
er steder at få hjælp både på og uden for din arbejdsplads.
Mange, der har været udsat for partnervold, føler skyld og skam. Og de bebrejder
sig selv. Alle, der har været udsat for partnervold, har handlet så godt, de kunne,
med den viden og erfaring og de ressourcer, de havde på overfaldstidspunktet.
Det er personen, der har udøvet volden, der har gjort noget forkert og ulovligt.
Hvis du har brug for hjælp i en akut situation med vold, kan du enten ringe til
alarmcentralen (tlf. 112) eller personligt henvende dig til politiet.
Det er politiets opgave at beskytte dig mod yderligere vold. Det er også politiets
opgave at optage rapport om voldsepisoden, såfremt du ønsker at anmelde volden. Politiet kan også af egen drift vælge at indlede en efterforskning, hvis der
er tydelige tegn på voldeligt overgreb.
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Hvis voldsepisoden finder sted i hjemmet, har politiet mulighed for at fjerne
voldsudøveren.

Du e r u d s at for pa rt n e rvold – hvad kan du g øre?

Søg hjælp så hurtigt som muligt efter fysisk eller seksuel vold

Efter et overgreb med fysisk vold kan du:
1.
Anmeld overgrebet til politiet. At anmelde betyder ikke, at du
nødvendigvis skal igennem en retssag, men det giver politiet
mulighed for at have korrekte statistikker til fremtidig reference, og
så har de de nødvendige oplysninger og beviser, hvis du beslutter at
gennemføre en sigtelse.
2.

Bede en veninde, ven eller et familiemedlem om at gå med dig til
politistationen.

3.

Så hurtigt som muligt skrive ned, hvad du kan huske om overgrebet
og omstændighederne.

4.

Søge professionel hjælp, når du kommer hjem.

5.

Hvis du ikke er i stand til at anmelde overgrebet her og nu, kan du
anmelde det op til 5 år efter. Det skal dog tilrådes, at man anmelder
så hurtigt som muligt.

Lige efter et overgreb med seksuel tvang kan du kontakte det nærmeste Center
for Voldtægtsofre (www.voldtaegt.dk). Her kan du få hjælp og vejledning, uanset om du vælger at anmelde overgrebet eller ej.
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Forebyggelse

Mænds vold mod kvinder har historisk set været betragtet som et “kvindeproblem”. Der har indtil nu været en tendens til at fokusere på frasens sidste led
“mod kvinder” og ikke på det faktum, at det er mænd, som begår volden. Men
den globale tragedie, som mænds vold mod kvinder er, handler meget mere om
mænd og deres problemer, end det handler om kvinder. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi som samfund tager det sociale ansvar at hjælpe de kvinder og deres
børn, der bliver udsat, og tilbyder behandling til de mænd, der udøver volden
derhjemme. Men det allervigtigste er at udvikle strategier og metoder, så drenge ikke vokser op og bliver mænd, der begår vold. Vi skal – kvinder og mænd sammen – bryde den fødekæde, der producerer volden med alle dens konsekvenser.
Vi skal måske starte med at udbrede tanken om, at det overhovedet kan lade sig
gøre at forebygge mænds vold mod kvinder. Volden har eksisteret så længe, at
vi nogle gange glemmer, at det er muligt at gøre andet end at tilbyde støtte og
hjælp til de kvinder og børn, der allerede er blevet udsat for volden.
Men der er inspiration at hente i de måder, vi som samfund tackler andre vanskelige problemer såsom lungekræft og hjertesygdomme. Her nøjes vi ikke med
kampagner, der fortæller om, hvor stort problemet er, og hvor mange mennesker der bliver ramt af disse sygdomme om året. Vi nøjes ikke med at oprette nye
afdelinger på hospitaler og uddanne mere personale for at tage os af de mennesker, der bliver ofre for disse sygdomme.
Men det er omtrent det, vi gør med vold mod kvinder i dag. Her fokuserer vi næsten udelukkende på at oplyse om, at volden eksisterer, og på at hjælpe ofrene
og deres børn ved f.eks. at oprette flere pladser på krisecentre osv. Det er også
vigtigt arbejde, men ikke tilstrækkeligt.
Ud over information og behandling har samfundet i årevis i forhold til flere alvorlige sygdomme også investeret endnu mere direkte i forebyggelse gennem
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at afdække og mindske de faktorer, der gør mennesker sårbare over for f.eks.
kræft og hjertesygdomme. På flere måder har samfundet samtidig arbejdet
forebyggende med disse sygdomme. Et eksempel på dette er rygning. Tænk på
de landsdækkende forebyggende tiltag, der er investeret i med det formål at begrænse rygning for dermed at nedbringe antallet af de sygdomme, som rygning
er sat i forbindelse med.
MEN når det handler om mænds vold mod kvinder, har vi endnu kun i meget ringe grad prioriteret og fundet ressourcer til primær forebyggelse.
Under alle omstændigheder skal den brede offentligheds opmærksomhed på
det alvorlige samfundsproblem mænds vold mod kvinder ikke begrænse sig til
få dage om året, f.eks. FN´s internationale “Bekæmp vold mod kvinder dag” i november og 8. marts, den internationale kvindekampdag. Der skal arbejdes kontinuerligt på alle niveauer af samfundet, med vægt på forebyggelse.

Primær forebyggelse på arbejdspladsen

Som individer og som samfund skal vi ikke kun reagere, efter volden er sket, men
også være aktive i forhold til primær forebyggelse. Primær forebyggelse er alt
det, vi kan gøre, inden volden sker, og som sikrer, at den ikke kan ske. Der er en
voksende erkendelse i samfundet af, at vi i lighed med sygdomsforebyggelse
også her skal udarbejde en bred vifte af strategier. Disse strategier har som mål:
>>

at ændre de holdninger og normer, der understøtter partnervold

>>

at udfordre de ulige magtrelationer, der udvikler eller er med til at
vedligeholde volden

>>

at fremme ikke-voldelige samværsformer både i familier og på arbejdet.

F.eks. kan vi medvirke til at skabe et miljø og fællesskab på arbejdet, hvor egne
og andres grænser er noget, alle er opmærksomme på og tager alvorligt. Og
hvor fysisk og psykisk krænkende adfærd ikke tolereres. Det handler også om at
behandle vores kollegaer med respekt og kræve respekt fra andre.
Arbejdspladser er sammenhænge, hvor sociale normer, værdier og adfærd er
formet, og hvor de kan forandres – evt. til det bedre. De er også sammenhænge,
hvor man kan komme i dialog med folk, som ellers ikke har et stort netværk eller omgangskreds eller er aktive medlemmer af foreninger eller andre organisationer.
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Empowerment

Som en ledetråd i det overordnede arbejde med primær forebyggelse af partnervold på arbejdspladser kan vi bruge et begreb som “empowerment”. Empowerment betyder processer, der forbedrer individers og gruppers evne til at
skabe og håndtere mentale, materielle, sociale og kulturelle ressourcer. Individuel empowerment handler om at føle sig i stand til at påvirke sit eget liv i en
positiv retning og om at kunne værdsætte andre og give dem omsorg. Vi kan
f.eks. være med til at “empower” hinanden til at handle i forhold til at forebygge
partnervold og til at håndtere det på arbejdspladserne. Vi kan være med til at
sætte processer i gang, der “empower” de voldsramte kollegaer, vi møder i vores
arbejdsliv,og deres modparter – den voldsudøvende.

Den næste generation

Og så skal vi se fremad til den næste generation. Vi kan lære vores børn og unge
om, hvad sunde parforhold er, om gensidighed i seksualitet og om forebyggelse
af kærestevold og seksuelle overgreb – og især om forskellen mellem kontrol og
kærlighed.
En undersøgelse, der blev offentliggjort i april 2008, har afdækket, at i aldersgruppen 16-24-årige er der allerede udbredt partnervold, som i den aldersgruppe kaldes kærestevold.
Det Kriminalpræventive Råd har lanceret en hjemmeside for de 14-24-årige, der
hedder www.ditforhold.dk. Her kan både unge og deres voksne få viden om og
råd til, hvad der kan gøres ved kærestevold. Dette er blot et af flere projekter målrettet de unge med det formål at opdage og forebygge kærestevold.

Berøringsangst skal forvandles til handlekraft

Tænk på, hvilken energi, kreativitet og engagement der vil blive frigivet til at investere i vores arbejdspladser, fagforeningsarbejde og samfundet i øvrigt, hvis
vi eliminerer mænds vold mod kvinder og dens følgevirkninger. Lad os sammen
arbejde hen mod en fremtid uden partnervold.
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Epilog ved Britta Thomsen, medlem af Europaparlamentet

Vold mod kvinder
skal bekæmpes globalt
Kampen for at afskaffe vold mod kvinder er ikke bare en individuel kamp, som den enkelte kvinde skal kæmpe alene. Det er en kamp, som vi i fællesskab og på tværs af kulturer og nationaliteter skal kæmpe. FN har gjort den 25. november til vores allesammens
internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Udnævnelsen af en international
dag med dette fokus skyldes, at FN vurderer, at hele syv ud af ti kvinder oplever vold begået af mænd på et tidspunkt i deres liv. Derudover lever vi i dag i en verden, hvor flere
kvinder dør eller handicappes af mænds vold end af malaria, trafikuheld, terror og krig
lagt sammen!
I Danmark anno 2010 oplever 28.000 kvinder hvert år at få tæv af deres partner eller
ekspartner. Selvom antallet af kvinder, der udsættes for partnervold, er faldet i løbet af
de seneste år, viser de nyeste tal, at vold mod kvinder i Danmark samlet set er stigende.
Der er i dag ca. 70.000 tilfælde af vold mod kvinder – i hjemmet, på arbejdspladsen, på
gaden og andre steder. Af de 70.000 kvinder bliver gennemsnitligt 25 udsat for vold med
døden til følge. De bliver bogstaveligt talt tæsket ihjel. Der er med andre ord 70.000
gode grunde til at handle, og ser man på indsatsen inden for Europas grænser, er det tydeligt, at nogle lande tager problemet mere seriøst end andre.
Gennem mit daglige arbejde i Europaparlamentet kommer jeg i kontakt med kvinder
fra hele Europa, og det er altid en spændende og berigende oplevelse at høre andre landes erfaringer med at bekæmpe vold mod kvinder. For selvom vold er et lokalt problem,
er der store gevinster og gyldne erfaringer at hente ved at lytte til gode kollegaer.
Regeringen i Frankrig har planer om at introducere en ny og hårdere lovgivning rettet mod mænd, der er voldelige over for deres ekspartner. De har også studier af effekten ved GPS-fodlænker til de mænd, der har fået et polititilhold, med i planerne. Alene
i 2008 mistede 157 franske kvinder livet som følge af partnervold, så strammere lovgivning er stærkt tiltrængt.
Tilsvarende er man i England så småt ved at komme i omdrejninger, når det gælder om
at tackle vold mod kvinder. I første omgang har man lanceret en strategi for at ændre
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mentaliteten i forhold til vold mod kvinder. Det er stadigvæk alt for ofte den voldelige i
et forhold, der bliver boende, mens det er offeret, der må flytte fra hus og hjem. At ændre
dette forhold kræver en mentalitetsændring i hele det juridiske og offentlige system.
I både Østrig og Norge er man også i gang med at indføre prøveordninger med GPS-fodlænker til mænd, der er dømt for vold. Det land, hvor man er allerlængst fremme med
bekæmpelse af vold mod kvinder, er Spanien. Siden de spanske socialdemokrater (PSOE)
kom til magten i 2004, har Spanien taget problemet meget seriøst. Den socialistiske leder José Zapatero vandt valget med sloganet “Zapatero feminista”, og efterfølgende er
vold mod kvinder som samfundstrussel blevet sidestillet med terror. Zapateros regering
indførte samme år en særlig lovgivningspakke med 72 initiativer til bekæmpelse af vold
mod kvinder. Pakken indeholdt alt fra forhøjet strafferamme til en plan for forebyggelse. Problemets øgede synlighed skabte en folkestemning, hvor der var fakkeloptog i gaderne, hver gang en kvinde var blevet slået ihjel på grund af partnervold. I dag, seks år
senere, har Spanien opsamlet en kolossal erfaring med at bekæmpe vold mod kvinder.
Som medlem af Europaparlamentets ligestillingsudvalg har jeg, på baggrund af erfaringerne fra medlemslandene, været med til at presse på for et EU-direktiv om bekæmpelse af vold mod kvinder. Et direktiv som dette vil kunne sikre, at alle europæiske kvinder, der bliver udsat for vold, får retskrav på beskyttelse og hjælp. Samtidig mener jeg,
at vi bør etablere et fælles europæisk offentligt voldsobservatorium (som supplement
til det, der i dag fungerer i NGO-regi), der kan fungere som vidensbank og centrum for
erfaringsudveksling. For det tredje skal et direktiv sikre, at der i alle EU-lande oprettes
hjælpeforanstaltninger til voldsramte kvinder, som for eksempel særlige telefonlinjer.
Jeg er ekstremt glad for, at det med støtte fra EU er blevet muligt at lave dette Daphneprojekt i 3F-regi. Arbejdspladsen er omdrejningspunktet i mange menneskers liv og en
grundpille i indsatsen for at bryde tabuet omkring vold og selvfølgelig selve volden. Det
har været utrolig spændende at følge projektet, og jeg er meget imponeret over og glad
for den store indsats, alle har lagt i det. Jeg er sikker på, at håndbogen her bliver en uvurderlig hjælp for mange kvinder fremover.
At få udryddet den kønsbetingede vold er en af det nye årtis vigtigste udfordringer. En
udfordring, der kun kan løses ved hjælp af et stærkt fællesskab på tværs af nationalitet
og kultur.
Britta Thomsen, medlem af Europaparlamentet
Bruxelles, maj 2010
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Dansk lovgivning

§ 246
Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles
skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.
I § 246 er straframmen ændret fra 8 år til 10 år ved § 1 i lov nr. 380 af 06.06.2002 fra d.
07.06.2002.
§ 246 er ændret fra d. 29.05.2003 ved lov nr. 386 af 28.05.2003 (Kvindelig omskæring).

I Danmark er det kriminelt at slå, true med at slå eller udsætte andre mennesker for
seksuel tvang, uanset om volden sker ude eller i hjemmet.
§ 244
Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes
med bøde eller fængsel indtil 3 år.
§ 244 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)
I § 244 er strafferammen ændret fra 1 år og 6 måneder til 3 år ved § 1 i lov nr. 380 af
06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 245
Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig
skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb
haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.
Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilfører en anden person skade på
legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.
I § 245, stk. 1 og stk. 2 er straframmen ændret fra 4 år til 6 år ved § 1 i lov nr. 380 af
06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 245 a
Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden
måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.
§ 245 a er indsat fra d. 29.05.2003 ved lov nr. 386 af 28.05.2003 (Kvindelig omskæring).
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§ 247
Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.
Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over
for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særlig udsat for vold.
Lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v.
Kapitel 1 – B ortvisning m.v.
§ 1. Ved bortvisning kan det forbydes en person over 18 år at opholde sig i sit hjem.
§ 2. En person kan bortvises, når
1) der er begrundet mistanke om, at den pågældende mod et medlem af sin husstand
har begået en overtrædelse af straffelovens §§ 210, 213 eller 266 eller en overtrædelse,
der er omfattet af straffelovens kapitel 24-26, og som efter loven kan medføre fængsel
i 1 år og 6 måneder, eller at den pågældende har optrådt på en måde, der i øvrigt indebærer en trussel om vold mod et medlem af husstanden,
2) der efter det oplyste er bestemte grunde til at antage, at den pågældende ved forbliven i hjemmet vil begå en lovovertrædelse, der er nævnt under nr. 1, og
3) bortvisning ikke vil stå i misforhold til den herved forvoldte forstyrrelse af den pågældendes forhold, hensynet til husstanden og karakteren af den adfærd, der er udvist fra den pågældendes side.
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§ 3. Det kan forbydes den, der bortvises, at trænge sig ind på, forfølge med skriftlige
henvendelser eller på anden lignende måde forulempe et medlem af husstanden (tilhold).
Stk. 2. Det kan endvidere forbydes den, der bortvises, at opholde sig i et nærmere afgrænset område i nærheden af boligen eller et medlem af husstandens arbejds- eller
uddannelsessted, når
1) et tilhold efter stk. 1 ikke er tilstrækkeligt af hensyn til bortvisningens formål og
2) forbuddet ikke vil stå i misforhold til den herved forvoldte forstyrrelse af den pågældendes forhold, hensynet til husstanden og karakteren af den adfærd, der er udvist fra
den pågældendes side.
§ 4. Politiet kan tilbageholde en person, der med rimelig grund antages at have optrådt på en måde, der indebærer en trussel om vold mod et medlem af personens
husstand.
Stk. 2. For tilbageholdelsen gælder i øvrigt reglerne om anholdelse i retsplejelovens §§
755-759 og § 760, stk. 1. Tilbageholdelsen kan ikke udstrækkes ud over 24 timer.
§ 5. Bortvisning samt tilhold og forbud i forbindelse hermed kan ske, når et medlem af
husstanden anmoder om det, eller når almene hensyn kræver det.
Stk. 2. For bortvisning skal der fastsættes en frist, der ikke kan overstige 4 uger. Fristen
kan forlænges, men højst med 4 uger ad gangen. Fristens udløb angives i afgørelsen
om bortvisning.
§ 6. Afgørelse om bortvisning og forbud efter §§ 2 og 3 træffes af politidirektøren.
Stk. 2. Politidirektøren skal senest samtidig med en afgørelse om bortvisning underrette kommunen om sagen. Politidirektøren skal endvidere sende oplysninger og dokumenter i sagen, herunder elektronisk lagrede data, der er nødvendige for de sociale
myndigheders behandling af sagen, til kommunen.
Stk. 3. Den, der bortvises, kan inden 14 dage efter, at afgørelsen er forkyndt for den pågældende, kræve, at politidirektøren indbringer afgørelsen for byretten på det sted,
hvor boligen findes. Den pågældende skal vejledes om denne ret ved forkyndelsen.
Sagen skal snarest muligt og senest inden 24 timer efter modtagelse af anmodningen forelægges for retten. Det samme gælder for afgørelser om forlængelse af bortvisning.
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Ressourcer vedrørende
partnervold
og arbejdspladser
Gratis brochure til brug på arbejdspladser lavet i samarbejde med LO og Dannerhuset
Vold har mange ansigter, kan bestilles gratis på:
http://lo.dk/RUNDTOMLO/Bestilpublikationer/Ligestilling/Vold har mange
ansigter 2007.aspx
Den voldsramte kvinde er en kollega – EU-projektets hjemmeside: www.awaw.dk
Rådgivning for de udsatte, deres pårørende og kollegaer
Hotline for voldsramte kvinder og deres pårørende, svar hele døgnet: 7020 3082.
Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK), www.lokk.dk, tilbyder oplysninger
om nærmeste krisecenter, specialrådgivning i forhold til juridiske problemstillinger
om vold i familien samt æresrelaterede familiekonflikter. Der er også en brevkasse
og en rådgivningsdel på hjemmesiden.
Mødrehjælpen, www.moedrehjaelpen.dk, tilbyder rådgivning – også juridisk –
og gruppeforløb for voldsramte kvinder, hjælp til børn, 3345 8640.
Dannerhuset, www.dannerhuset.dk, tilbyder telefonrådgivning, 3337 9060,
åben ambulant rådgivning i Nansensgade 1, København, og anonym netrådgivning.
Center for Voldtægtsofre, www.voldtaegt.dk
Joan-søstrene, www.joan-soestrene.dk, gratis rådgivning for kvinder udsat for vold
og voldtægt, også selvhjælpsgrupper, 3314 7484.
Andre hjemmesider omhandlende vold mod kvinder
www.voldmodkvinder.dk, Ministeriet for Ligestillings hjemmeside med
oplysninger om vold i familien
www.loftsloret.dk, om seksuelle overgreb og rettigheder for kvinder med
anden etnisk baggrund
www.netvaerk.org, netværk for voldsramte kvinder
www.offerraadgivning.dk, hjælp til voldsofre m.m.
www.voldsramtekvinder.dk, landsforening for voldsramte kvinder
www.servicestyrelsen.dk, videnscenter om vold i nære relationer
www.voldoghandicap.dk, voldsramte kvinder med handicap
www.feministiskselvforsvar.dk, bøger, kurser og foredrag om forebyggelse
af vold mod kvinder
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Oplysninger og r åd for børn og unge o g deres pårørende
www.bornsvilkar.dk, Børns vilkår, telefonrådgivning: 3555 5559
www.ditforhold.dk, Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om kærestevold og
sunde forhold for de 14-24-årige
www.familievold.dk, forening for børn og unge i voldsramte familier
Glad, Tryg og Fri-kurser for 10-18-årige piger i psykisk selvforsvar og hæftet
“Overgreb – nej tak! Brugshæfte til forældre, pædagoger og lærere om forebyggelse
af seksuelle overgreb mod børn”, se www.feministiskselvforsvar.dk
www.hjerteogsmerte.dk, LOKK’s hjemmeside om kærestevold med dilemmaspil
og film
www.sikkerflirt.dk, om forebyggelse af seksuelle overgreb og voldtægt for unge
Især for mænd
www.atv-roskilde.dk, Alternativ til vold, behandlingstilbud til voldelige mænd
www.dialogmodvold.dk, Dialog mod vold, behandlingstilbud til voldelige mænd
og deres familier, afdelinger i København, Odense og Århus
www.henrikmunkholm.dk, behandling af voldelige mænd i alle aldre
www.mandecentre.dk, Rådgivning for mænd samt kontaktoplysninger på
mandekrisecentre i Horsens, Fredericia, Odense, København og Århus
www.manderaad.dk, Manderådgivningen, Nordjyllands Amts behandlingstilbud
til voldelige mænd
www.whiteribbon.ca, White Ribbon Canada, om mænd, der bekæmper mænds
vold mod kvinder
Engelskspro gede hjemmesider om
partnervold og arbejdsliv
www.caepv.org, The Corporate Alliance to End Partner Violence
http://endabuse.org, a national non-profit organization that focuses on domestic
violence education
www.loveisnotabuse.com, virksomheden Liz Claiborne Inc.’s hjemmeside
www.safeatworkcoalition.org, Safe@Work Coalition
www.endabuse.org, The Family Violence Prevention Fund
Fi lm o g litteratur
Din Kind Kom i Vejen. Heller Film (2006). Dvd-film (kan lånes på biblioteket).
Tag mine øjne, Noble Entertainment (2005). Dvd-film (kan lånes på biblioteket).
Kongemordet, Holst, Hanne-Vibeke (2008). SF Film 2008. Dvd-film (kan lånes på biblioteket).
Kongemordet, Holst, Hanne-Vibeke (2005). København, Gyldendal.
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Den rette hjælp – til voldsramte kvinder, Rovsing Clemmensen, Pia, Frydenlund, 2005.
The Macho Paradox – Why Some Men Hurt Women and How All Men Can Help, Katz,
Jackson, Sourcebooks, 2006.
I kærlighedens vold – om mænds jalousi og vold mod kvinder, Munkholm, Henrik &
Søndergaard, Per Straarup Documentas, 2006.
Undgå vold og voldtægt – håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar, Poole, Chris, 2002.
Danske undersøgelser
Når vold er hverdag – en undersøgelse af mænds vold mod kvinder i nære relationer,
2005, VFC (i dag Servicestyrelsen) og LOKK.
Voldsramte kvinders arbejdsliv, 2007, Servicestyrelsen.
Mænds vold mod kvinder – Omfang – karakter og indsats mod vold, 2007,
Statens Institut for Folkesundhed.
Vold mod mænd i Danmark – omfang og karakter, 2008, Statens Institut for
Folkesundhed.
Unge og kærestevold i Danmark. En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter
og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold. 2008, Statens
Institut for Folkesundhed.
Kommunernes beredskab i forhold til vold. En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold, 2008,
Servicestyrelsen.
Abused Women at Work 2009, Stine Skaarup, EU-projekt, www.awaw.dk
Voldsramte kvinders arbejdsliv – en undersøgelse af sammenhængen mellem partnervold og marginalisering på arbejdsmarkedet, 2009, Servicestyrelsen.
Regeringens National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer, juni 2010,
www.lige.dk
I nternationale undersøgelser
Spanske og litauiske undersøgelser af voldsramte kvinders arbejdsliv, 2009,
findes på www.awaw.dk
Working Women making it Work: Intimate partner violence, employment and work
support, Journal of Interpersonal Violence, USA, 2007
Flere eksemplarer af denne håndbog kan bestilles ved at sende en mail til
Chris Poole, poole.chris8@gmail.com

Du kan finde flere og opdaterede ressourcer på www.awaw.dk

Den vold sr a mte k a n o gså v ær e d i n ko l l e ga

87

88

>

viden om partnervold, og hvorfor og hvordan den vedrører vores
arbejdspladser

>

ideer til konkrete handlinger og retningslinjer for at hjælpe og
støtte kollegaer, som er berørt af partnervold

>

positive eksempler og cases af håndtering af partnervold på
arbejdspladser

Håndbogen belyser mange af de muligheder, en arbejdsplads har for
at tage initiativer, både til at nedbryde tabuer, og også til at være aktivt forebyggende. Man kan eksempelvis bygge på de erfaringer, der
i de senere år er gjort på arbejdspladser med hensyn til at tackle problemer med rygning og alkohol.

Den voldsramte kan også være din kollega

“Den voldsramte kan også være din kollega” er en håndbog om partnervold for alle på en arbejdsplads, men er især tænkt som et redskab
for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. I håndbogen kan alle finde:

Den voldsramte

kan også være
din kollega
Om håndtering af
partnervold på arbejdspladser

Håndbogen er et af flere konkrete produkter af et to-årigt EU-finansieret projekt “Abused Women at Work”.
“Jeg finder det vigtigt, at det både er mænd og kvinder, der tager ansvar for, at der gøres noget ved problemet, og i håndbogen her kan
du finde inspiration til, hvordan DU kan handle på arbejdspladsen.”
Jane Korczak, næstformand i 3F og formand for AOF.
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