Bekæmpelse af vold mod kvinder

DANMARK
Vold mod kvinder har rod i kvinders ulige status
i samfundet, og denne status afspejler den skæve fordeling
af social, politisk og økonomisk magt blandt kvinder og
mænd i samfundet. Der er tale om en af de mest udbredte
overtrædelser af menneskerettighederne i vor tid og en form
for diskrimination, som medfører, eller som sandsynligvis
medfører, fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk overlast eller
lidelse for kvinder (1). Vold mod kvinder underminerer kvinders
værdighed og integritet og påfører familier, lokalsamfund og
samfundet som helhed alvorlige skader. Det anslås, at én ud
af tre kvinder (eller 61 millioner ud af 185 millioner) i EU har
været udsat for fysisk eller seksuel vold, eller begge dele, siden
15-årsalderen (2).

Det er vanskeligt at anslå det fulde omfang af vold mod kvinder,
da området fortsat er kendetegnet ved underanmeldelse
og stigmatisering, hvilket betyder, at de tilfælde, der faktisk
anmeldes, kun er en meget lille del af realiteten. I Danmark
har over 90 % af befolkningen tillid til politiet (3).

Det Europæiske Institut for Ligestilling
mellem Mænd og Kvinder har anslået,
at omkostningerne ved partnervold
mod kvinder i Danmark årligt kan
udgøre 1,2 mia. EUR. Dette tal blev
beregnet efter den metode, der
blev anvendt i EIGE’s undersøgelse
fra 2014 (6), som kan overføres til
medlemsstaterne, hvilket Estland
gjorde i 2016 (7).

Det fremgår af EIGE’s indeks over fremskridt på ligestillingsområdet for 2015, at når der er tendens til, at borgerne har
større tillid til retsinstitutionerne, oplyses flere tilfælde af
vold (4). Det anslås, at 52 % af kvinderne i Danmark har været
udsat for vold, hvilket er 19 % højere end i EU som helhed (5).

Hvad er kendsgerningerne?
• I 2013 var der 1 788 anmeldte tilfælde af seksuelle
overgreb mod og voldtægt af kvinder i Danmark (8).

• Ca. 33 000 kvinder skønnes årligt at være udsat for
partnervold i Danmark (9).

• Ca. 9 500 unge kvinder i alderen 16-24 år skønnes
årligt at være udsat for fysisk, psykisk eller seksuel
vold fra en kæreste (10).

Er vold mod kvinder en forbrydelse
i Danmark?
Selv om der ikke er nogen specifik lovgivning om vold mod
kvinder i Danmark, er mange former for vold mod kvinder
omfattet af generelle bestemmelser i strafferetten, herunder
fysisk, seksuel, psykisk og økonomisk vold. Voldtægt
har en strafferamme på op til 12 år, og henvisninger til
ægteskabsforhold og brug af magt eller vold blev fjernet
i 2013. Kvindelig kønslemlæstelse er en forbrydelse og
strafbar, selv når indgrebet bliver begået uden for landet.

• Det anslås, at der årligt er mere end 100 000 ofre
for stalking (11).

• Resultaterne af FRA’s undersøgelsesdata fra 2014
viste, at 52 % af kvinderne i Danmark har oplevet
fysisk og/eller seksuel vold siden 15-årsalderen, og
at 42 % af de adspurgte i Danmark angav at have
kendskab til en kvinde i deres vennekreds eller
familie, der har været udsat for vold i hjemmet (12).

God praksis viser vejen

• I 2010 blev det anslået i den danske undersøgelse
Voldens pris, at de årlige omkostninger i Danmark
kan udgøre 37,7 mio. EUR (13).

• I perioden 2010-2012 blev skønsvis 1,1 pr. 100 000
personer i Danmark registreret som offer for
menneskehandel (14).

Når tilliden til politiet er lav, er ofre mindre
tilbøjeligelige til at anmelde vold.

I den nationale handlingsplan til bekæmpelse af
vold i nære relationer (2014-2017) er kærestevold
blevet valgt som et af de indsatsområder, der
skal supplere det eksisterende system. Inden for
området er der tre initiativer:
Behandlingstilbud til unge, der er udsat for
kærestevold
Unge, der udsættes for kærestevold, søger
sjældent hjælp, og de eksisterende tilbud er i vid
udstrækning rettet mod voksne. Der er behov for
behandlingstilbud til unge mellem 15 og 18 år,
som lider under at have været udsat for vold fra en
kæreste. I den nationale handlingsplan indgår en
forsøgsordning, som skal forhindre, at disse unge
bliver så mærkede af volden, at de ikke kan leve
et normalt liv. Som led i ordningen tilbydes ofre
rådgivning og støtte fra fagfolk, der er uddannet til
at håndtere denne målgruppe.
Kærestevoldskonkurrence for skoleelever
Som led i den nationale handlingsplan har en årlig
national skolekonkurrence målrettet skoleelever
til formål at skabe debat og oplyse unge om
kærestevold, respekt og personlige grænser.
Gennem konkurrencen bliver unge piger og drenge
oplyst om kærestevold og tilskyndes derefter til
selv at sætte ord og følelser på emnet gennem
noveller, sange, digte og diverse visuelle udtryk.
Oplysnings-/temadage om vold i hjemmet/
kærestevold
Unge har brug for en bred vifte af information
om vold og for muligheden for at tale om og få
svar på spørgsmål om vold i familien og mellem
kærester. Der arrangeres derfor årlige rækker af
temadage om vold i hjemmet og kærestevold
i landets skoler. Temadagene på skolerne er
med til at oplyse eleverne om kærestevold, og
hvad der kendetegner et godt og respektfuldt
kæresteforhold, samt informere potentielle ofre
om, hvor de kan søge hjælp.

Hvad gøres der for at bekæmpe vold
mod kvinder i Danmark?
Staten har indført en lang række institutionelle mekanismer
i de sektorer af social-, rets- og sundhedssystemet, der
beskæftiger sig med vold mod kvinder. Kvinder, der er udsat
for vold i familien eller i nære relationer, har ret til ophold
i botilbud/krisecentre, og voldsudsatte kan finde støtte
og behandling gennem en national døgnåben hotline,
psykologisk og juridisk rådgivning, interventionscentre
mv. Politiet og sundhedsvæsenet spiller en vigtig rolle
med hensyn til at opfange tilfælde af vold mod kvinder.
De institutionelle mekanismer suppleres af nationale
handlingsplaner til iværksættelse af nye programmer og
pilotprojekter for at udvide rækkevidden af statens politik
i relation til vold i familien og i nære relationer.
Den nationale handlingsplan til bekæmpelse af vold
i familien og i nære relationer (15) fra 2014 har fokus på at
tilbyde og udvikle nye metoder til rådgivning og behandling
af ofre for forskellige former for vold, herunder voldsudsatte
mænd, ofre for stalking og unge ofre for vold/kærestevold.
I 2015 iværksatte Danmark sin fjerde nationale handlingsplan
til bekæmpelse af menneskehandel (Handlingsplan til
bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018) (16). Denne
handlingsplan sikrer, at den nationale indsats for at
bekæmpe menneskehandel videreføres.

Hvordan beskyttes kvinder og piger?
Alle kvindelige ofre for familie- eller partnervold har ret til
midlertidigt ophold i krisecentre og er ifølge loven berettiget
til umiddelbar og langsigtet støtte samt beskyttelse og
rådgivning.

Der er 43 kvindekrisecentre
i Danmark med 934 pladser
(427 til kvinder og 507 til
børn).

De har også ifølge loven adgang til beskyttelsesforanstaltninger, herunder i form af tilhold, hvorved gerningsmanden
forbydes at opsøge eller på anden måde kontakte ofret, og
bortvisning, hvorved gerningsmanden forbydes at opholde
sig i hjemmet (17).
Danmark ratificerede Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet
(Istanbulkonventionen) den 23. april 2014. Istanbulkonventionen er den mest vidtrækkende traktat, der skal bekæmpe
denne alvorlige overtrædelse af menneskerettighederne.

Hvilken hjælp findes der i Danmark?

Den nationale hotline for kvinder (70203082)
er døgnåben, anonym og gratis. Den drives
af Landsorganisationen for Kvindekrisecentre
i Danmark (LOKK) og yder flersproget støtte. Den
finansieres af staten (18).
I 2012 blev der oprettet tre regionale centre for
ofre for seksuelle overgreb og voldtægt med gratis
lægelig og psykologisk behandling og rådgivning.
Der er 43 kvindekrisecentre i Danmark med
934 pladser (427 til kvinder og 507 til børn). Der
findes kvindekrisecentre i alle regioner, og alle har
døgnåbent (19).

Den nationale hotline for kvinder (70203082)
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