
Ligestillingsafdelingen  
tlp / B.2.5.24 
 

Status på implementering af aktiviteter under  
”Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i 

familien 2005-2008.” pr. maj 2006 

 
Vold mod kvinder er, udover at være en straffelovsovertrædelse, også et tegn 
på manglende ligeværd og respekt mellem kvinder og mænd. 64.000 kvinder 
bliver årligt udsat for fysisk vold. I to ud af tre tilfælde er volden begået af 
en nuværende eller tidligere partner. Det anslås, at ca. 29.000 børn i alderen 
0-15 år årligt overværer, at deres mor udsættes for vold.  Ca. 2.000 kvinder 
og børn flytter hvert år på krisecenter.  
 
I 2002 blev regeringens første handlingsplan til bekæmpelse af vold mod 
kvinder (2002-2004) lanceret. Den første handlingsplan har været med til at 
bryde tabuet omkring vold mod kvinder i hjemmet, men der er stadig brug 
for fokus på problemstillingen.  
 
Minister for ligestilling præsenterede derfor den 20. april 2005 en ny 4-årig 
handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 
2005-2008.  Aktiviteterne under handlingsplanen vil blive sat i gang løbende 
under perioden, for derigennem at opretholde fokus og skabe 
opmærksomhed omkring mænds vold mod kvinder og børn i familien.  
 
Handlingsplanen for 2005-2008 fokuserer sine aktiviteter på forebyggelse og 
forankring af indsatsen inden for fire hovedformål: 

• Støtte til ofrene  
• Aktiviteter rettet mod voldsudøveren 
• Aktiviteter rettet mod fagfolk  
• Viden og information  

 
Der er afsat i alt 64 mio. kroner på satspuljen til implementering af 
handlingsplanens aktiviteter. Heraf bidrager Integrationsministeriet med 4 
mio. kroner til de aktiviteter i handlingsplanen, som retter sig mod etniske 
minoritetskvinder. 5,8 mio. kroner årligt er øremærket til Dialog mod Vold 
og 2 mio. kroner årligt er øremærket til en opgradering af den sociale indsats 
i kommunerne.  Der blev ved satspuljeforliget i 2005 bevilliget yderligere 8 
mio. kroner i perioden 2006-2009 til et forsøgsprojekt for børn, der er udsat 
for vold eller som overværer voldsepisoder i familien.  
 
Handlingsplanen involverer fire ministerier, Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet, Integrationsministeriet, Justitsministeriet og 
Socialministeriet. Ligestillingsafdelingen er, som formand for den 
tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af vold mod kvinder, 
tovholder på implementeringen af handlingsplanen. Handlingsplanen kan 
læses på www.lige.dk under publikationer.  
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Denne status er en oversigt over implementeringen af aktiviteterne i 
handlingsplanen pr. maj 2006. Statusnotatet er opdelt i temaer og 
aktiviteterne følger den nummerering, som de har i handlingsplanen.  
Derudover nævner oversigten initiativer til bekæmpelse af vold mod kvinder 
og børn, som er taget af regeringen uden for handlingsplanen.  
 
Den tværministerielle arbejdsgruppe er ansvarlig for, at der hvert år 
offentliggøres en status på implementeringen.  
 

Støtte til ofrene: 
 
Aktivitet Status: 
1: Netværk for voldsramte kvinder Der er bevilliget midler til netværket 

til udgangen af 2008. 
 
Netværket for voldsramte kvinder 
indgik med virkning fra 1. januar 
2006 en samarbejdsaftale med 
Landsorganisationen af 
kvindekrisecentre (LOKK).  
LOKK er ifølge denne aftale 
bevillingsansvarlig for 
handlingsplanens midler til 
netværket.  
 
Siden årsskiftet er der ansat en 
organisatorisk medarbejder på deltid 
til netværket. Netværket har afholdt 
generalforsamling og landsseminar 
jf. vedtægten og er nu i en 
genopbygnings- og 
konsolideringsfase hvad aktiviteter, 
bestyrelse, arbejdsgrupper og 
medlemmer – herunder de lokale 
netværksgrupper. 
 
Netværket er p.t. en forening med 
ca. 50 registrerede medlemmer på 
landsplan. Nogle medlemmer er 
tilknyttet et lokalt netværk, men 
nogle af disse lokalgrupper er meget 
små. Andre medlemmer er udenfor 
lokalgrupperne. Derfor arbejdes der 
i øjeblikket med ideer til generelle 
medlemsaktiviteter, der kan komme 
alle til gode som supplement til 
aktiviteterne i de lokale 
netværksgrupper. 
 
Netværket har sekretariat i LOKK’s 
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sekretariat for at tilstræbe synergi 
mellem de to foreninger og give 
netværkets medarbejder et fagligt 
miljø.  
  

2. Hotline for voldsramte kvinder Hotlinen er etableret. Der er 
bevilliget midler til støtte i perioden 
2005-2006. Der er budgetteret med 
støtte også i 2007-2008.  
 
Hotlinen 70 20 30 82 er døgnåben, 
og administreres af LOKK. Det er 
fire krisecentre, som på skift har 
telefonvagten.  Der er adgang til 
tolkebistand, så voldsramte etniske 
minoritetskvinder også kan få hjælp. 
 
Der er i gennemsnit mellem 150-180 
opkald og opkaldsforsøg til hotlinen 
om måneden.  
 
Det er LOKK’s vurdering, at 
hotlinen er kendt i 
befolkningen/fagfolk, og at flere 
ved, at det handler om vold. Da 
hotlinen startede, var der flere 
opkald fra personer, som havde det 
psykisk dårligt, og ønsket om hjælp 
var ikke nødvendigvis relateret til 
vold.  
 
Nogle af opkaldene kommer fra 
voldsramte kvinder, hvor det ender 
med indskrivning på et krisecenter, 
eller der hjælpes med at få etableret 
en kontakt til kvindens kommune.  
 
Med hensyn til tidspunktet for 
samtalerne, ligger relativt mange i 
dagtimerne. Det ses af krisecentrene 
som positivt, fordi det peger i 
retning af, at kvinderne målbevidst 
søger rådgivning. Det er ikke kun 
"nattesnak", når ensomheden bliver 
for stor. 
 
70 20 30 82 er også det nummer 
som børn i voldsramte familier kan 
ringe på som Børnehotline. 
 

3: Akut psykologbistand til Ordningen er igangsat. Der er 
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voldsramte kvinder bevilliget midler for perioden 2005-
2006.  Der er budgetteret med støtte 
også i 2007-2008. Ordningen 
administreres af LOKK. 
 
Der blev i 2004 etableret mulighed 
for at yde akut krisehjælp i særlige 
situationer. Ordningen dækker ikke 
de tilfælde, hvor sygesikringen 
normalt skal dække kvindernes 
behov.   
 
Ordningen fungerer i samarbejde 
med Falck Healthcare og har i 2005 
været ganske flittigt brugt af 
krisecentre over hele landet. I alt har 
der i 2005 været tale om knap 40 
forløb, hvoraf der har været behov 
for tolkebistand i enkelte tilfælde. 
De enkelte forløb har varet fra 2-10 
timer. Enkelte forløb har ligeledes 
været rekvireret fra LOKK’s 
sekretariat, typisk henvendelser 
gennem LOKK’s ungerådgivning, 
hvor den familiære situation er 
kommet helt ud af kontrol, og hvor 
der er ofte også er alvorlige 
sikkerhedsmæssige problemer.  
 
Krisecentrenes ledere eller 
stedfortræder rekvirerer selv 
assistance fra Falck Healthcare, når 
det skønnes nødvendigt. Der 
indsender efterfølgende ved hver 
rekvisition en kort beskrivelse af 
årsagen og forløbet til sekretariatet.  
 
LOKK vurderer, at ordningen er en 
stor succes og det giver 
krisecentrene en tryghed i 
dagligdagen med de ofte meget 
traumatiserede kvinder og børn, at 
man har denne mulighed til de mest 
grelle tilfælde. 
 

4: Juridisk rådgivning til fagfolk og 
voldsramte kvinder 

Der er under handlingsplanen 
bevilliget midler til denne aktivitet i 
perioden 2005-2006. Der er 
budgetteret med støtte også i 2007-
2008. Ordningen dækker over 
ansættelsen af en fuldtids jurist og 
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en deltidskonsulent i LOKK.  
 
Ordningen tilbyder juridisk bistand 
og rådgivning til voldsramte 
kvinder – fortrinsvis på 
krisecentrene, men i det omfang 
ressourcerne tillader det også til 
kvinder uden for krisecentrenes 
netværk.  
 
De to jurister dækker et bredt felt af 
sager på især det sociale, 
civilretlige, strafferetlige, 
politimæssige, sikkerhedsmæssige 
og udlændingeretlige område. Der er 
dels tale om individuel rådgivning 
og sagsbehandling. Herudover ydes 
generel vejledning i juridiske 
spørgsmål i forhold til krisecentrene 
og andre organisationer samt 
myndigheder hvad angår vold i 
familien og løsningsmuligheder. 
 
Det er LOKK’s vurdering, at 
sekretariat med denne bevilling har 
kunnet løfte en lang række sager, 
hvor det ikke tidligere var muligt at 
hjælpe de pågældende kvinder og 
børn tilstrækkeligt.  
 

5: Undersøgelse af ofres 
processuelle retsstilling i 
straffesager 

Ved lov nr. 558 af 24. juni 2005 om 
ændring af retsplejeloven 
(Forbedring af voldtægtsofres 
retsstilling m.v. og beskikkelse af 
bistandsadvokat for pårørende til 
afdøde i straffesager mod 
politipersonale) blev retsplejeloven 
ændret, så der altid beskikkes en 
bistandsadvokat for den forurettede i 
sager om voldtægt og andre 
alvorlige sædelighedsforbrydelser, 
medmindre den pågældende 
frabeder sig dette. Endvidere indebar 
ændringen en forbedring af 
bistandsadvokatens mulighed for at 
medvirke under efterforskningen og 
sagens behandling ved domstolene.  
 
Ændringen bygger på 
Strafferetsplejeudvalgets 
betænkning nr. 1458/2005 om 
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forbedring af voldtægtsofres 
retsstilling.  
 

6:Metodeudviklingsprojekt om 
fysisk handicappede kvinder på 
krisecenter 

Socialministeriet har igangsat et tre-
årigt projekt (2005-2007). Der er 
bevilliget 2 mio. kr. til dette projekt.  
Projektet gennemføres af LOKK.  
 
Projektet er en udløber af, at 
Socialministeriet har bevilget penge 
til at udvalgte krisecentre kan gøres 
fysisk tilgængelige for 
kørestolsbrugere og andre 
voldsramte kvinder og børn med 
vidtgående fysisk handicap. 
 
På nuværende tidspunkt deltager 5 
krisecentre i projektet: 
Frederiksværk, Ringsted, 
Kalundborg, Fyn og Århus. 
Herudover forventes Holstebro KC 
at indgå i projektet fra august 2006.   
 
Projektet evalueres eksternt af UFC 
i Ringsted. Den første 
evalueringsrapport er netop 
fremsendt til Socialministeriet og vil 
ligeledes kunne læses på 
www.lokk.dk
 
Fra 2008 er 
metodeudviklingsprojektet gjort 
permanent, idet der er afsat en 
bevilling på finansloven. En del af 
projektet indebærer også en 
permanent tilførsel af viden samt 
uddannelse af personalet på 
krisecentrene.  
 

7: Tilførsel af viden om kvinder med 
handicap til krisecentrene, samt 
uddannelse af personale på 
krisecentrene 

Se under aktivitet 6. 
 
I forbindelse med 
metodeudviklingsprojektet er der 
blevet udarbejdet et hæfte, der skal 
vise, hvorledes man med en 
helhedsorienteret tilgang kan få 
eksisterende ressourcer bragt i spil, 
så kvinder og børn, der lever med 
volden kan blive hjulpet samtidig 
med, at den voldelige mand bliver 
hjulpet til at gå i behandling. 
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8: Fokus på voldsramte kvinder med 
misbrugsproblemer 

Socialministeriet har iværksat et 
udredningsarbejde med henblik på at 
sætte fokus på helhedsorienterede 
behandlingsindsatser, der kan 
rumme såvel borgerens misbrug som 
de psykiske problemer.  
 
Udredningsarbejdet forventes 
færdigt efteråret 2007.  
 

9: Oplysningskampagne rettet mod 
etniske minoritetskvinder 

Der er i efteråret 2005- foråret 2006 
gennemført en oplysningskampagne 
rettet mod etniske minoritetskvinder. 
Kampagnen havde fokus på etniske 
minoritetskvinders rettigheder i 
forbindelse med børn og skilsmisse, 
vold og økonom, og er gennemført 
på sprogskoler landet over.  
  
Som supplement til kampagnen har 
minister for ligestilling i januar 2006 
udsendt en pjece ”Familie, køn og 
rettigheder i Danmark”, som er 
oversat til 7 sprog, og informerer om 
ægteskab, skilsmisse, vold og 
økonomi. Pjecen er sendt ud til 
landets sprogskoler, LOKK, Dansk 
Flygtningehjælp og Mødrehjælpen. 
 

10: Information om rettigheder og 
mødet med offentlige instanser til 
etniske minoritetskvinder 

Som et led i støtten til de voldsramte 
etniske minoritetskvinder, har 
Integrationsministeriet finansieret 
produktionen af fem 
informationsfilm, som oplyser 
etniske minoritetskvinder om deres 
rettigheder og hjælpemuligheder i 
det danske samfund. Filmene er 
udarbejdet i et samarbejde med 
minister for ligestilling. 
 
De fem film informerer om 
voldsramte kvinders møde med 
politiet, krisecentret, kommunen, 
statsamtet og advokaten. Filmene er 
på 10 sprog (dansk, engelsk, arabisk, 
urdu, somali, tyrkisk, russisk, thai, 
farsi og grønlandsk). Hver film er på 
5-10 minutter. 
 
Filmene formidler til de voldsramte 
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kvinder, at det er vigtigt at bryde 
tavsheden for at få hjælp.  
Er man udsat for vold, er der hjælp 
at få ved de offentlige myndigheder.   
 
Filmene distribueres til bl.a. 
krisecentre, sprogskoler, 
kvindedaghøjskoler, rådgivninger 
for kvinder og etniske minoriteter, 
beboerrådgivere, kommuner og 
biblioteker på relevante uddannelser 
- f.eks. politiskolen og den sociale 
højskole. 
 
De fem informationsfilm kan 
endvidere ses på www.inm.dk, 
www.lige.dk og www.vfcudsatte.dk
 
Der er produceret et OBS-spot, som 
gør opmærksom på filmene. 
 

11: Kampagne ”Stop volden mod 
kvinder – bryd tavsheden” – 
målrettet etniske minoritetskvinder 

Kampagnen er ikke igangsat.  

12: Udbygning af netværk for 
etniske minoritetskvinder 

Projektet er i startsfasen. Der er 
givet bevilling for perioden 2006-
2008. Projektet administreres af 
Dansk Røde Kors, som skal stå for 
udvikling og udbygning af et 
landsdækkende tilbud om efterværn 
for voldsramte kvinder, efter disse 
har forladt et krisecenter.  
 
Projektet vil have særlig fokus på 
voldsramte etniske 
minoritetskvinder, men tilbudet vil 
gælde alle kvinder, som måtte have 
brug for det. 
 
Projektet er i startsfasen, og der er 
p.t. etableret kvindenetværk i 
Esbjerg. Røde Kors har kontakt til 
lokalafdelinger i Horsens, Åbenrå, 
Vejle, Nakskov og Ålborg, som 
forventes at starte lokale netværk i 
2006.  
 

13: Børn der lever med vold i 
familien 

Der blev ved satspuljeaftalen 2005 
bevilliget 2 mio. kroner årligt i 
perioden 2006-2009 til et 
forsøgsprojekt for børn, der er udsat 
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for vold eller som overværer 
voldsepisoder i familien.  
 
Projektet skal opsamle viden samt 
udvikle og yde behandlingsmæssig 
støtte og hjælp til børn, som lever 
med vold i familien for at undgå, at 
volden medfører langvarige 
påvirkninger såsom reduceret 
livskvalitet og/eller voldelig adfærd 
i voksenlivet. Projektet skal have 
fokus på behandling, udvikling og 
formidling. 
 
Behandling, udvikling af 
behandlingsmetoder, tidlig 
opsporing, indsamling af viden om 
metoderne samt forankring i 
kommunerne er formålet med at 
etablere et center for børn, der er 
udsat for vold. 
 
Projektet skal opbygge en lokal 
kapacitet i kommunerne 
eksempelvis ved træning af 
personalegrupper, så tidlig 
opsporing forbedres. 
Børn, forældre og kommuner skal 
kunne henvende sig direkte for at få 
behandling. 
 
Projektet har to målgrupper, børn 
udsat for vold og de professionelle. 
Behandlingen rettes primært mod 
børnene. 
 
Der vil blive gennemført en 
evaluering af projektet.   
 

14: Digitalt børnenetværk Der er bevilliget midler til 
projekt ’Chatroom for børn og unge 
i voldsramte familier’, som er et 3-
årigt samarbejde mellem VFC 
Socialt Udsatte og Børns Vilkår.  
 
Projektet har til formål at styrke 
indsatsen overfor børn og unge i 
voldsramte familier blandt andet 
gennem oprettelse og drift af 
chatroom, hvor målgruppen får 
mulighed for at kommunikere med 
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andre børn og unge i lignende 
situationer.  
 
Der bliver afholdt en 
undervisningsaften for Børns 
Vilkårs rådgivere i juni 2006, der 
skal sikre, at de er fuldt ud 
kvalificerede til at overvåge chatten 
og til at besvare de henvendelser, det 
forventes, der vil komme på 
Børnetelefonen og i 
Børnebrevkassen.  
 
Som del af PR-kampagnen, der skal 
gøre opmærksom på at chatroomet 
eksisterer, bliver der afholdt 2 
børnekonferencer for 
elevrådsrepræsentanter og 
kontaktlærere den 12. september 
2006 i Vejle og den 14. september 
2006 i København. 
 

15: Oplysningskampagne rettet mod 
unge, køn og vold 

Der er bevilliget midler til 
afholdelse af temadage om vold i 
familien og kærestevold på 
folkeskoler og ungdomsuddannelser 
rundt om i landet.  
 
Temadagene afvikles af 
foreningen ”Børn i voldsramte 
familier”. Arrangementet er bygget 
op omkring et panel, hvor der sidder 
en repræsentant fra det lokale 
krisecenter, en repræsentant fra det 
lokale politi, 2 unge piger, hvor den 
ene er vokset op med vold i 
familien, og den anden har oplevet 
vold i et kæresteforhold, da hun var 
teenager. Derudover deltager 
formanden for Foreningen for børn i 
voldsramte familier.  
 
Paneldeltagerne fortæller om vold i 
familien, med fokus på ”vold mod 
mor” og om vold mellem kærester.  
 
Eleverne har efterfølgende mulighed 
for at stille spørgsmål.  
 
Til arrangementerne deltager en rap-
musiker (Da – Jabb), som synger om 
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vold i familien og vold mellem 
kærester.  
 
Der er produceret en film om 
kærestevold, som vises under 
arrangementet, ligesom der deles en 
cd ud med Da-Jabb.  
 

 
 
Uden for de aktiviteter, som er specifikt nævnt under støtte til ofrene, er der 
derudover sat gang i følgende: 
 

• Minister for ligestilling har bevilliget midler til genoptryk af 
informationsfolderen ”Stop volden mod kvinder – bryd tavsheden”. 
Pjecen er i kreditkortformat og informerer ganske kort, og på de 
samme 10 sprog som kortfilmene, om hvilke handlemuligheder og 
rettigheder man har som voldsramt kvinde. Pjecerne vil blive sendt 
bredt ud i løbet af sommeren der, hvor kvinder kommer, bl.a. 
damefrisører, biblioteker, læger, skadestuer og politistationer. 

• Integrationsministeriet har ydet 1,1 mio. kr. i støtte til etablering af 
et bofællesskab for voldsramte etniske minoritetskvinder og deres 
børn. Bofællesskabet er et samarbejde mellem Boligfondens 
Krisecenter og Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen. Projektets 
målgruppe er kvinder, som ikke længere profiterer af at bo på 
krisecenter, men som ikke umiddelbart magter at bo i egen bolig. 
Opholdet i bofællesskabet skal ved hjælp af strukturerede 
læringsprocesser give kvinderne redskaber til individuelt og med 
støtte fra personalet og fællesskabet at opnå selvstændiggørelse, så 
de kan honorere krav og forventninger og klare sig tilfredsstillende i 
det danske samfund - hvad angår håndtering af daglige opgaver, 
sprogskole, jobtræning, uddannelse, arbejde, børneopdragelse og 
samarbejde med børnenes skole og daginstitutioner. 

• Oplysningskampagne om vold mod børn. I juni 2006 starter 
socialministeren en oplysningskampagne om vold mod børn. 
Oplysningskampagnen er en gentagelse af kampagnen fra sommeren 
2005. Den retter sig mod den brede befolkning og fagfolk. Formålet 
med kampagnen er at få folk og fagfolk til at reagere, når de oplever 
børn, som er udsat for vold. 

• Forberedende forældrekurser. Socialministeriet har igangsat et 
projekt om udvikling af undervisningsmateriale og undervisning af 
udsatte kommende forældre. Formålet er at forberede kommende 
forældre på forældrerollen, med henblik på at mindske risikoen for 
at forældre i desperation griber til vold. Der er udviklet 
undervisningsmateriale, og alle kommuner har fået tilbud om 
uddannelse af 2-3 undervisere, som skal forestå kurserne. 
Kommunerne kan søge om dækning af op til 50 pct. af udgifterne 
ved afholdelse af kurserne i 2006 og 2007. Det er Styrelsen for 
Social Service, som styrer projektet. 
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Bekæmpelse af seksualiseret vold og voldtægt er et led i regeringens 
generelle indsats for at bekæmpe vold mod kvinder. Handlingsplanen til 
bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008 
indeholder ikke aktiviteter rettet mod at bekæmpe voldtægt, men indsatsen er 
kort nævnt i handlingsplanen.  Fra 2007 vil der ske en omdisponering af den 
satspuljebevilling, der er givet til videnscenterfunktionen for voldtægtsofre, 
således at bevillingen deles mellem Center for Voldtægtsofre på Århus 
Sygehus og Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet på basis af 
antallet af henvendelser til centrene. 
 
Baggrunden for omdisponeringen er rapporten ”Sammenlignende analyse af 
Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus med Center for Voldtægtsofre 
på Rigshospitalet” udarbejdet af Rambøll Management på foranledning af 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
 
Det fremgår af rapporten, at begge centre har de fornødne kompetencer til at 
løse opgaven som videnscenter, at de løser opgaven som akut modtageafsnit 
for ofre for voldtægt og voldtægtsforsøg og at de lever op til 
Sundhedsstyrelsens målsætninger om tilbud til ofre, der har været udsat for 
voldtægt og voldtægtsforsøg. Begge centre har en forskningsaktivitet, 
centeret i Århus har kvantitativt lidt flere forskningsaktiviteter end centeret 
på Rigshospitalet i forhold til videnskabelige publikationer. Rambøll har 
ikke forholdt sig til kvaliteten af forskningen. 
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Aktiviteter rettet mod voldsudøveren: 
 
Aktivitet Status 
1: Behandling af den voldsudøvende 
mand 

Socialministeriet har under 
handlingsplanen bevilliget midler til 
Dialog Mod Vold (DMV), som står 
for implementeringen af aktivitet 1-
4. DMV fik under satspuljeforliget 
5,8 mio. årligt i perioden 2005-2008. 
 
Alle aktiviteter er sat i gang, og der 
er sket en udvidelse af mulighederne 
for behandling af den voldudøvende 
mand, idet der er etableret 
behandlingssteder i Odense og 
Århus.  
 
Formålet med projektet er at tilbyde 
et behandlingstilbud til mænd, der 
udøver vold i familien.  
 
Behandlingen tager udgangspunkt i 
et tilbud om en samtale med den 
voldelige mand. Samtalen følges op 
af en efterfølgende udredning og 
gruppeforløb. Herudover 
medinddrages de kvindelige 
partnere.  
 
Endelig skal projektet medvirke til, 
at der sker en opgradering af den 
sociale indsats i kommunerne. Siden 
projektets start er der 88 mænd, der 
har gennemført behandlingen. Af 
disse har 11 henvendt sig igen på 
baggrund af tilbagefald. En mand, 
der har påbegyndt behandlingen i 
projektet kan altid komme tilbage til 
efterfølgende individuelle samtaler. 
Dette forebygger i de fleste tilfælde, 
at de kommer ud i ekstreme 
afmagtssituationer, hvor de udøver 
ny vold.  
 

2: Kvindeprogram Se under aktivitet 1 
 

3: Formidling Se under aktivitet 1 
 

4: Forskning Se under aktivitet 1 
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5: Behandling under afsoning Der tilbydes i de danske fængsler 
fortsat behandling til personer, der 
har vanskeligt ved at kontrollere 
egen aggressivitet. Der tilbydes 
således et behandlingsforløb 
i ”anger management”, som løber 
over ca. 30 timer. Der tilbydes 
endvidere et mere omfattende 
behandlingsprogram i forebyggelse 
af vold, der løber over ca. 100 timer 
fordelt på 4 måneder, og som er 
møntet på personer, der flere gange 
er dømt for vold.  
 
Kriminalforsorgen følger løbende 
behovet for at udbygge tilbudene om 
behandling. 
 

6: Behandling som vilkår for en 
betinget dom 

Justitsministeriet drøfter for tiden 
med Rigsadvokaten og Direktoratet 
for Kriminalforsorgen om 
mulighederne for at indføre en 
ordning, der giver mulighed for at 
idømme behandling som vilkår for 
en betinget dom til personer, der 
dømmes for voldskriminalitet af 
mindre alvorlig karakter. Hvis 
ordningen indføres, vil personer, 
som dømmes for partnervold, være 
en central målgruppe.  
 

7: Opfølgning på lov om bortvisning 
og beføjelse til at meddele tilhold 
m.v. 

Lov nr. 449 af 9. juni 2004 om 
bortvisning og beføjelse til at 
meddele tilhold m.v. trådte i kraft 
den 1. juli 2004. 
 
Justitsministeriet har i maj 2006 
igangsat en evaluering af lovens 
anvendelse i praksis. Evalueringen 
forventes færdiggjort inden 
udgangen af 2006.  
 

8: Kampagne ”mænd siger nej til 
vold mod kvinder” 

Kampagnen er ikke igangsat.  
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Aktiviteter rettet mod fagfolk: 
 
Aktivitet  Status 
1: Konference for socialchefer Aktivitet endnu ikke afholdt. 

 
2: Uddannelsesdage for fagfolk Aktivitet er endnu ikke igangsat.  

 
3: Mænds vold mod kvinder og børn 
i familien som emne på relevante 
udannelser 

Rapporten ” Vold i familien – et 
forsømt eller prioriteret 
undervisningsemne?” blev 
offentliggjort i januar 2006. 
Undersøgelsen er lavet af Videns- 
og Formidlingscenter for Socialt 
Udsatte, som kan findes på 
www.vfcudsatte.dk.  
 
Undersøgelsen viser, at emnet vold 
mod kvinder ikke inddrages i 
uddannelsesforløbene på en lang 
række af de relevante 
uddannelsesinstitutioner.  
 
Undersøgelsen omfatter 106 
uddannelsesinstitutioner fordelt på 
12 faggrupper. Kun på Politiskolen 
og jordemoderuddannelsen er emnet 
vold mod kvinder en obligatorisk 
del af undervisningen.  
 
Der vil blive fulgt op på 
undersøgelsen i form af udvikling af 
undervisningsmateriale.  
 

4: Efteruddannelse af personale i 
kommunerne 

Aktiviteten er sat i gang med en 
kick-off konference i januar 2006. 
Konferencen havde fokus på de 
juridiske og sociale aspekter af 
mænds vold mod kvinder.  
 
Hertil kommer, at der vil blive 
afholdt en række temadage med 
henblik på at kvalificere 
kommunernes sociale, pædagogiske 
og sundhedsfaglige personales 
faglige viden og forståelse i forhold 
til voldsramte familier. Viden om 
vold mod kvinder og dens følger, 
om forebyggelse af vold, om 
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familiebehandlingen er meget 
væsentlig for de sociale 
sagsbehandleres behandling af disse 
sager. 
 

5: Undervisning af beboerrådgivere Aktiviteten er endnu ikke igangsat.  
 

6: Opkvalificering af krisecentrenes 
viden om etniske minoritetskvinder 
og børn 

LOKK har i 2005 gennemført en 
række kursusaktiviteter for ansatte 
og frivillige på krisecentrene om 
mødet med og metoderne i arbejdet 
med voldsramte kvinder med etnisk 
minoritetsbaggrund. Denne 
uddannelsesrække bliver fulgt op i 
2006. 
 
Ligeledes har LOKK udgivet en 
række hæfter og rapporter om 
erfaringer på området, ligesom der 
er etableret professionel rådgivning 
til fagfolk (herunder krisecentrenes 
medarbejdere) og de unge selv. 
 
LOKK har en særlig 
projektmedarbejder tilknyttet dette 
område, ligesom de 2 juridiske 
specialkonsulenter bliver brugt som 
undervisere, sparringspartnere og 
rådgivere. Herudover er tilknyttet 
eksterne konsulenter med 
specialviden og erfaring på dette 
vanskelige område. 
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Viden og information: 
 
Aktivitet Status 
1: Undersøgelse af sammenhæng 
mellem vold mod kvinder og 
marginalisering på arbejdsmarkedet 

Aktivitet er endnu ikke igangsat. 

2: Vedligeholdelse af national 
database om vold mod kvinder  

Der er bevilliget midler til Statens 
Institut for Folkesundhed, som skal 
opdatere den nationale database om 
vold mod kvinder. Første del af 
arbejdet er indledt, og databasen vil 
blive endeligt opdateret i 2007.  
 

3: Indsamling og formidling af 
årsstatistik om kvinder på 
krisecenter 

Der er bevilliget midler til LOKK’s 
årsstatistikker om kvinder på 
krisecenter for 2005-2006. Der er 
budgetteret med støtte også i 2007-
2008.  
 
Statistikken for 2004 og 2005 kan 
findes på www.lokk.dk.  
 
Som en del af LOKKs årsstatistik 
2004 blev udgivet en særlig 
rapport ”Når vold er hverdag”, hvor 
der bl.a. fokuseres skarpt på 
voldsramte kvinders marginalisering 
i forhold til arbejdsmarkedet og 
konsekvenserne heraf. Rapporten 
kan læses på www.lokk.dk.  
 

4. Indsamling og formidling af 
årsstatistik om børn på krisecenter 

Der er bevilliget midler til LOKK’s 
årsstatistikker om børn på 
krisecenter for 2005-2006. Der er 
budgetteret med støtte også i 2007-
2008.  
 
Statistikker for 2004 og 2005 kan 
findes på www.lokk.dk. 
 

5: Undersøgelse af etniske 
minoritetsbørn på krisecenter  

LOKK offentliggjorde i november 
2005 rapporten ”Man skal bare sige 
det” om etniske minoritetsbørn på 
krisecentre. Rapporten er et resultat 
af en kvalitativ 
interviewundersøgelse, gennemført i 
2004 i forbindelse med indsamling 
af LOKK’s generelle børnestatistik. 
Rapporten kan læses på 
www.lokk.dk. 
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Opfølgning planlagt i 
overensstemmelse med aktivitet 6 i 
foregående skema. 
 

6. Undersøgelse af partnervold 
blandt unge 

Der er bevilliget midler til en 
undersøgelse ”Ung og partnervold – 
en undersøgelse af omfanget, 
karakteren og konsekvenserne af 
partnervold blandt unge i Danmark”. 
Undersøgelsen gennemføres af 
Statens Institut for Folkesundhed. 
Undersøgelsen forventes færdig ved 
udgangen af 2007.   
 

7: Undersøgelse af muligheder for 
støtte til rehabilitering i 
oprindelseslandet 

Aktiviteten er endnu ikke igangsat.  

8: Udvidet offerstatistik Hvad angår muligheden for at 
udvide offerstatistikken, således at 
den også kommer til at omfatte 
oplysninger om bl.a. relation mellem 
gerningsmand og offer og 
gerningsstedets art, har 
Justitsministeriet oplyst, at politiets 
nuværende sagsbehandlingssystem 
(POLSAS) ikke giver mulighed 
herfor. En udvidelse af 
offerstatistikken vil derfor næppe 
kunne udarbejdes før indførelsen af 
politiets kommende 
sagsbehandlingssystem (POLSAG). 
 
Som led i flerårsaftalen for politiet 
for 2004 – 2006 blev der afsat en 
ekstra pulje på i alt 195 mio. kr. til 
IT-udvikling, som på finansloven 
for 2004 blev øremærket bl.a. til 
udvikling af POLSAG. Arbejdet 
med udviklingen af POLSAG er 
stadig i en forberedende fase, og et 
nyt POLSAG kan ikke forventes at 
kunne tages i brug før i 2009. 
 

 
Udenfor de aktiviteter, som specifikt er nævnt under viden og information, er 
der derudover sat gang i følgende: 
 

•  I februar 2006 offentliggjorde Københavns Universitet og 
Justitsministeriets Forskningsenhed i fællesskab rapporten ’Vold og 
overgreb mod kvinder’. Rapporten indeholder den danske del af den 
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internationale rapport ”International Violence Against Women 
Survey” (IVAWS). Rapporten kan findes på www.jm.dk (under 
forskning og dokumentation). 

• Minister for ligestilling offentliggjorde i marts 2006 en undersøgelse 
om hverdag og vold i danske mænds samliv med udenlandske 
kvinder. Undersøgelsen er finansieret under regeringens 
handlingsplaner til bekæmpelse af henholdsvis vold mod kvinder 
(2002-2004) og kvindehandel. Undersøgelsen er gennemført af 
Steen Baagøe Nielsen og Thomas Gitz-Johansen, RUC, og kan læses 
på www.lige.dk. 
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