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daNNER I Tal
62 kvinder og 53 børn boede på danners krisecenter i 
2017. tallet er stabilt sammenlignet med de 
foregående år.

100 dage er gennemsnitslængden for et ophold på 
danners krisecenter. tallet dækker over store udsving. 
nogle bor hos os få dage, andre i mere end et år  
afhængig af deres situation. Lange ophold kan skyldes 
kompleksitet eller vedvarende trussel. 

37 % af kvinderne var mellem 18 og 29 år. de udgør en 
tendens, da andelen af yngre kvinder på krisecenteret er 
steget de senere år og nu udgør den største gruppe 
af beboere.
 
39 % i efterværn. over en tredjedel af de kvinder, der 
fraflyttede Danner, sagde ja til terapeutisk og  
rådgiverfagligt efterværnstilbud, hvor øget selvtillid og 
redskaber til at håndtere hverdagen efter krisecenteret 
er i fokus.

33330047 er nummeret på danners ambulante 
telefon-rådgivning om vold i nære relationer. ring og få 
hjælp eller en omsorgsfuld samtale – for både private og 
fagfolk.

4500+ har skrevet under på danners opfordring til at 
gøre psykisk vold strafbart.

5 år arbejdede Christina rosendahl på sin 
dokumentarfilm VOLD – I kærlighedens navn, om  
arbejdet med helingen af voldsudsatte kvinder i danners 
krisecenter. filmen blev nomineret til både en Bodil og 
en robert.

1 justitsminister har sagt, at han vil gøre psykisk vold 
strafbart, og han har undskyldt for, at danmark hidtil ikke 
har gjort nok ved problemet.

2035 ambulante henvendelser til danners rådgivning via 
telefon, hjemmeside eller ved døren. Antallet er faldet 
lidt – blandt andet fordi Lev Uden Vold nu driver en  
akut-telefon for voldsudsatte.

76 % eller 288 henvendelser om en plads på danners 
krisecenter måtte vi desværre afvise på grund af  
pladsmangel, selvom vi vurderede, at en krisecenter-
plads var aktuel. Vi søger dog altid at hjælpe 
vedkommende fx med henvisning til andet krisecenter 
med plads eller med anbefalinger til en 
sikkerhedsstrategi.
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find os på facebook, instagram og twitter under danner.dk. Besøg også www.danner.dk

     
Billeder af Christina rosendahl: Lars Bech for danner. øvrige billeder: danner. 
redaktion: Annemette drue og Henriette Winther.

 
  Vold påvirker børns trivsel og udvikling 
   •  Børn, der lever med vold, er ofte plaget af søvnproblemer, mavepine og uro.
   • Vold hæmmer børns fysiske vækst og deres indlæringsevne 
   • Voldsudsatte børn risikerer at udvikle angst og depression, som varer ved i voksenlivet 
   • Vold påvirker børns evne til at indgå relationer med andre, mønsteret kan vare ved hele livet.
   • Voldsudsatte børn har øget sandsynlighed for selv at blive udsat for vold eller udøve vold som voksne. 
   • Fosteret kan få alvorlige skader, når en kvinde bliver udsat for vold under graviditeten.

   Når et barn flytter på Danners krisecenter med sin mor, har vi særligt fokus på at støtte barnet, fordi det er vigtigt        
   for helingen at bearbejde oplevelserne med vold.



PSykISk Vold BlIVER STRafBaRT

i 2017 var danners store fokus at sætte psykisk vold på 
den politiske – og folkelige – dagsorden. Vores budskab 
var klart: Gør psykisk vold strafbart. og vores stemme 
blev hørt – ikke mindst på grund af Christina rosendahls 
og Sonntag Pictures film VOLD – I kærlighedens navn, om 
danner og vores arbejde for voldsudsatte kvinder.

I november, da filmen havde premiere, inviterede  
justitsminister søren Pape Poulsen danner og  
andre aktører til dialog for at gøre psykisk vold strafbart, 
og for at stoppe den ’usynlige vold’, der ofte opleves som 
mere skadelig end fysisk vold.

og her står vi. flere dialogmøder og en stor konference 
om psykisk vold senere. den politiske vilje og vej til en 
selvstændig kriminalisering af psykisk vold er banet. der 
tegner sig et bredt flertal med alle partier i Folketinget 
for at gøre psykisk vold strafbart, og et 
lovudkast præsenteres efter sommerferien.

kriminaliseringen kan dog ikke stå alene. 
frontpersonale som politi, anklagemyndighed, 
sundhedspersonale og kommunale sagsbehandlere 
har brug for en faglig opkvalificering, så de kan opdage 
symptomerne hos en voldsudsat tidligere end i dag – 
og på den måde forebygge eskalering af volden til gavn 
for både den enkelte familie og samfundet.

det har været et rigtig spændende år for danner. Vi har 
hele vejen rundt mødt interesse - også fra nye 
samarbejdspartnere. som lille organisation gør vi alt, 
hvad vi kan for at forebygge vold mod kvinder og børn 
samt fremme ligeværd og ligestilling i samfundet – 
helst sammen med andre. 

samskabelse er et af civilsamfundets stærkeste kort 
på det sociale område. Vi arbejder med nogle af landets 
mest udsatte mennesker, som har brug for et stærkt 
velfærdssamfund, der sikrer alle borgere fuld adgang til 
deres rettigheder, og de har brug for et stærkt 
civilsamfund, som kan bygge bro mellem myndigheder og 
den sociale isolation, de lever i.

danners ressourcer er ikke altid tilstrækkelige, men 
velgørende fonde og puljer, samt ’Danners Venner’, som 
er private mennesker, der støtter os fast hver måned 
med deres egne penge, gør det muligt for os overhovedet 
at eksistere og gøre en permanent forskel for 
voldsudsatte kvinder og børn.

Tusind tak. I hjælper os med at løfte arbejdet i og uden 
for krisecenteret. 

lisbeth jessen
direktør

PSykISk Vold kNuSER lIV. oVER EN halV MIllIoN daNSkERE aNSlÅS aT lEVE EllER haVE lEVET 
I ET foRhold MEd TRuSlER oM Vold, ydMyGElSER oG koNTRol. SElVoM dEN PSykISkE Vold ER 

MEST udBREdT, ER dET I daG kuN dEN fySISkE Vold, dER BlIVER STRaffET.
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margit vildlyng
Forkvinde



fIlMINSTRukTØR ChRISTINa RoSENdahl: 
JEG ER VokSET oP I EN faMIlIE 

MEd RIGTIG MEGET Vold
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filminstruktør Christina rosendahl giver med sin  
dokumentarfilm ”VOLD – I kærlighedens navn” et 
sjældent indblik i et ellers helt lukket hus - og hvordan 
de psykisk og fysisk voldsramte kvinder ikke bare får 
beskyttelse, men også værktøjer til at forstå sig selv 
og egne reaktionsmønstre, så de kan komme styrkede 
videre i livet.

NEJ TIl fIlM-Idé
”Det, der er foregået for de kvinder, er ikke bare, at der 
kommer en psykopat ind ad døren i en familie og begyn-
der at tyrannisere alle. Det er nogle fine mekanismer, 
som kvinderne lærer at leve med og derfor ikke får stop-
pet. danners fagfolk lærer så kvinderne nogle strategier, 
som på den lange bane er mere bæredygtige, end ”jeg 
overlever lige til i morgen”. Normalt ville Christina Ro-
sendahl have sagt nej til en film-idé, hun ikke selv havde 

fået, men da hun blev præsenteret for idéen, var hun slet 
ikke i tvivl om, at det var en, hun skulle forfølge - fordi 
der var en åbenlys reference til hendes egen barndom 
med vold derhjemme.
 
IkkE TaBu oM Vold
”Jeg tror også, mange af de kvinder har sagt ja til at 
deltage, fordi jeg selv er vokset op i en familie, hvor 
der var rigtig meget vold.”Christina har selv brugt mange 
år i terapi på at få styr på sin barndom. i hendes 

Pape: debat om psykisk vold har været øjenåbner

i efteråret 2017 fyldte debatten om psykisk vold meget, og 
justitsminister Søren Pape Poulsen sagde ved flere lejligheder, at han 
blev overrasket, da han hørte, hvor skadelig psykisk vold er for of-
rene. derfor har ministeren lovet, at regeringen på kort sigt vil indføre 
en selvstædig paragraf om psykisk vold i straffeloven. På længere 
sigt lover Pape en tværministeriel arbejdsgruppe for at komme hele 
vejen rundt om psykisk vold. Her lægger han vægt på inddragelse 
af organisationer som danner, der skal hjælpe med at pege på gode 
løsninger. På billedet: Søren Pape Poulsen, Lisbeth Jessen, Danner, 
Anders Ladekarl, røde Kors.

 alle er interesserede i at få 
lavet verden om i lyset af det her. 

Christina rosendahl
filminstruktør.

GENNEM fEM ÅR haR ChRISTINa RoSENdahl fulGT BEBoERE oG MEdaRBEJdERE I daNNER MEd SIT VIdEoka-
MERa. dET BlEV TIl fIlMEN Vold – I kæRlIGhEdENS NaVN, SoM haVdE PREMIERE I NoVEMBER. foR ChRI-
STINa RoSENdahl BETØd dET oGSÅ, aT huN foR fØRSTE GaNG foRTalTE SIN PERSoNlIGE hISToRIE. fIlMEN 
kICkSTaRTEdE dEBaTTEN oM koNSEkVENSERNE af aT lEVE MEd PSykISk Vold – oG SaMMEN MEd daNNERS 
kaMPaGNE oM aT GØRE PSykISk Vold STRafBaRT, fIk fIlMEN JuSTITSMINISTER SØREN PaPE PoulSEN TIl 
aT INdSE, aT PSykISk Vold ER laNGT VæRRE ENd haN haVdE TRoET. 
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omgangskreds er det ikke tabu at tale om, at hendes far 
slog hendes mor. 
det er simpelthen nødvendigt at få det ud, siger hun.
har du SET vold i din barndom?
”Ja, er du da sindssyg. Helt vildt meget. Jeg har set rigtig 
meget.”
du har set din mor blive slået?
”Ja.”
Christina kan ikke huske barndomshjemmet uden vold. 
den var mindre i begyndelsen, men den eskalerer mere 
og mere, indtil 10-årige Christina, hendes to mindre 
søskende (Christina er bl.a. storesøster til sangerinden 
Pernille Rosendahl, red.) og deres mor flygter i 1981, 
hvorefter moren og faren blev skilt.

laST oG BRaST MEd daMERNE
i familien taler de stadig om barndommen i Christinas 
familie. Men er de også enige i, at det er okay, at 
Christina fortæller om barndommen i forbindelse med 
filmen?
”Hmmm ja. Jeg havde egentlig ikke forestillet mig, at jeg 
skulle bruge mig selv sådan eksplicit i forbindelse med  
filmen. Det er ikke min historie, der kan vise mennesker 
ud af det svære, de måske er i, jeg synes, det er det stof, 
der er i filmen, så jeg har egentlig ikke noget 

selvstændigt behov for, at min personlige historie bliver 
fortalt. Men jeg er nødt til det nu, fordi jeg er nødt til at 
stå last og brast med de damer, der stiller sig op i filmen. 
de har sagt ja, fordi jeg selv har en historie med vold, og 
de kan ikke stå derude alene.”
du kan ikke snyde dig udenom?
”Nej, det ville være unfair. Jeg føler, at jeg bryder et tabu 
ved at lave filmen, den skulle gerne gavne mange, og det 
er så min måde at ville forandre verden på – ved at lave 
film. Men det er klart, at da det nærmede sig, at filmen 
var færdig og skulle ud, så kom de her snakke i familien 
om, at jeg altså har besluttet mig for at hægte det op på 
min egen historie. 
Jeg har talt om det med min mor, min bror og min søster, 
for det påvirker også dem, det er deres historie, lige så 
meget som det er min. Men ALLe er interesserede i at få 
lavet verden om i lyset af det her. At få brudt det her tabu. 
At få vist alle de kvinder, der sidder derude og er i tvivl: 
Har jeg det bare dårligt i mit forhold, eller er det her en 
form for vold, jeg er udsat for? Jeg vil med filmen gerne 
give de kvinder noget, vise dem en vej ud. sagen er jo, at 
der sidder så sindssygt mange derude, som ikke kommer 
på krisecenter.”

Artiklen kan læses i fuld længde på femina.dk

danners ærespris 2017
Ved forpremieren på 
VOLD - I kærlighedens navn i Grand 
Teateret i København fik Christina 
rosendahl (t.v) tildelt danners 
Ærespris af direktør Lisbeth 
Jessen (t.h). Prisen gives hvert år til 
en, som har bidraget særligt til at 
bryde tabu om vold og fremme 
ligestilling. 
VOLD – I kærlighedens navn er 
produceret af sontag Pictures, som 
filmproducenten Sara Stockman 
står bag. 
foto: Lars Bech for danner
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daNNER 
STyRkER  
MIGRaNT- 
kVINdER

flerkulturelle 
migrantkvinder er 
i særlig risiko for 
at blive udsat for 
vold på grund af 
køn og social 
udsathed, ligesom 
selve migrationen 
fra fødeland til 
danmark rokker 
ved kønsrollerne.  
danners tre 
specialkonsulenter
er efterspurgte 
som oplægsholdere 
og rådgivere. I 2017 afholdt vi 54 dialogmøder for flerkul-
turelle kvinder med i alt 1450 deltagere i hele landet.

MaNGE BaRRIERER
Når kvinder med flerkulturel baggrund tager beslutnin-
gen om at forlade en voldelig mand, støder de på en lang 
række barrier. social isolation og manglende personligt 
netværk, sproglige barrierer, som gør det vanskeligt at 
sætte ord på typen af overgreb samt økonomisk afhæn-
gighed af manden er blandt barrierene. deres opholds-
grundlag er afhængig af manden, for hvis de forlader 

ham, når han er voldelig, har de risiko for at blive sendt 
tilbage til hjemlandet - i værste fald uden børnene. 
Manglende brobygning til disse kvinder isolerer dem og 
forhindrer dem i at få beskyttelse via lovgivningen, som 
ofte er ugennemsigtig eller diskriminerende. dermed 
forhindres disse kvinder i at kunne stå på egne ben i 
danmark, det er i strid med istanbulkonventionen.

koMPlEkSE SaGER
Gennem flere år har Danners specialkonsulenter mødt 
flerkulturelle kvinder i Danmark; i kirker, foreninger, på 
sprogskoler og i asylcentre mv. for at oplyse om, hvad 
det vil sige at være udsat for vold, og hvor man kan søge 
hjælp. nogle spørger efter individuel rådgivning, men 
behovet er langt større end danner kan imødekomme. 
Ofte er én samtale ikke nok grundet sagernes komplek-
sitet, og ofte må specialkonsulenterne støtte kvinden i at 
opsøge hjælp hos myndighederne.
specialkonsulenternes primære målgrupper er kvinder 
fra regioner tæt på deres egne oprindelseslande, nemlig 
Filippinerne, Jordan og Grønland. Deres baggrund giver 
dem sproglig og kulturel forståelse, som betyder, at de 
lettere end andre kan opnå den vigtige tillid hos 
kvinderne. deres gode arbejde og omdømme betyder, 
at også kvinder fra fx Brasilien, thailand og indonesien 
opsøger dem.

Arbejdet er støttet af det obelske familiefond.

 therese (danners 
specialkonsulent) er dén, som 
reddede mig, da jeg var ved at 
drukne. sådan en som mig, der 
ikke har noget her i danmark – 
og i min situation – har brug for 
at blive samlet op. og det gjorde 
hun. therese er min helt. Hun 
gør et fantastisk arbejde.

24-årig familiesammenført 
kvinde fra filippinerne.

danners specialkonsulenter therese Christensen, Kefa Abu ras og  
Laila Vetterlain.

som de eneste i danmark arbejder 
danner speCialiseret med at bYgge 
bro til voldsudsatte migratkvin-
der, og de Har stÆrkt brug For os.
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Ny leder i danners
krisecenter
i december 2017 indtrådte susanne 
Maria Lamhauge i danners ledelse. 
Hun skal fremover lede og udvikle 
det høje faglige og interpersonelle 
niveau blandt de 20 ansatte og over 
100 frivillige i danners krisecenter. 
susanne kommer senest fra en  
stilling som funktionsleder i  
Udrejsecenter sjælsmark under 
røde Kors og er uddannet som  
international og interkulturel  
socialrådgiver. som en af de  
første større ændringer har susanne 
igangsat implementering at et mere 
tidssvarende journaliserings-system.

Samarbejde med  
Jægerspris Slot
det vil helt sikkert glæde vores 
stammoder Grevinde danner, at de 
to stiftelser hun oprettede i midten 
af 1800-tallet nu har fundet ind i et 
samarbejde. seks venlige og smukke 
boliger er blevet indrettet i et palæ 
ved Jægerspris Slot, så kvinder der 
har boet på krisecenter med 
barn/børn, kan flytte hertil. De kan bo 
her i to til fire år i et fællesskab med 
andre tidligere voldsudsatte og med 
socialfaglig støtte. samarbejdet  
omfatter også andre krisecentre, 
som kan foreslå kvinder at flytte 
hertil såfremt, der er plads. 

danners terapihave vokser til 
erfaringer har vist, at naturbaseret 
terapi kan hjælpe mennesker med 
svære psykiske belastningsskader. 
danners terapihave er et par år  
gammel og i 2017 har vi  
professionaliseret brugen af haven 
yderligere i samarbejde med  
Københavns Universitet og med 
støtte fra fem fonde. Vi har bl.a.  
udarbejdet en naturterapeutisk  
manual for haven.

lev uden Vold er en realitet 
i 2016 bevilgede folketinget en pulje 
til oprettelse af en nationalt enhed 
mod vold i nære relationer. danner 
gik sammen med fem aktører i et 
konsortie og vandt i 2017 udbuddet til 
Lev Uden Vold. En national  
telefonrådgivning og en opdateret 
pladsoversigt over krisecentrene er 

blandt Lev Uden Vold’s opgaver – og 
de er kommet godt fra start. Vi 
håber, at Lev Uden Vold får en 
permanent bevilling, for der er brug 
for generelt løft af feltet.

Psykisk helbred efter vold 
kortlægges 
et nyt forskningssamarbejde  
mellem Kvindehjemmet, danner 
og sdU skal skabe mere viden om, 
hvordan vold påvirker kvinders  
psykiske og sociale trivsel. Via 
spørgeskemaer får vi bedre indsigt 
i hvilken social og psykisk udvikling 
kvinderne gennemgår mens de bor 
på krisecenter og efterfølgende.  
Projektet er det første af sin art  
i danmark.

NyT fRa daNNER I daNMaRk
 Først da jeg kom i ro hos 

danner fandt jeg en accept og 
forståelse af, at jeg havde været 
udsat for både psykisk og fysisk 
vold. jeg lærte, at mærke mine 
egne grænser, og at det er okay 
at sige fra. 

Kvinde med to små børn.

 ved han, hvad de her ting 
har gjort ved mig? det tror jeg 
ikke, han gør. det har gjort mig 
bange. jeg har ændret mig 
fuldstændig. jeg er ikke den 
glade pige, jeg plejede at være. 
og det er jeg ikke, for jeg kan 
ikke føle mig tryg, det er noget, 
jeg altid skal lære at leve med. 

tidligere beboer hos danner, 
fra VOLD - I kærlighedens navn.
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daNNNERS INTERNaTIoNalE aRBEJdE
Stærkt ligestillingsarbejde i 
Mellemøsten de næste fem år 
tunesien har nogle af Mellemøstens 
stærkeste kvinderettighedsorgani-
sationer, som danner samarbejder 
med for at nedbringe omfanget af 
vold og trusler mod kvinder. der er 
brug for mere ligeværd mellem 
kønnene – også i Mellemøsten, og 
med støtte fra Udenrigsministeriet 
arbejder vi den vej. som #metoo har 
vist, er vi stærkest, når vi står 
sammen globalt i opgøret med 
patriarkalske normer. #metoo er 
stadig ikke for alvor kommet til 
Mellemøsten, og der er brug for 
mere viden om vold og hjælp til 
voldsudsatte. det er danner med til 
at sikre via workshops, kurser og 
netværk i regionen.

undervisningsmateriale på 
flere sprog 
Gennem flere år har Danner 
undervist kvindeorganisationer flere 
steder i verden i drift af krisecentre, 
bæredygtig indsats til voldsudsatte, 
stress-håndtering hos social- 
arbejdere mv. Vores erfaringer er 
blevet konsolideret i 2017 og vi har 
bl.a. lanceret en arabisk praksis-
manual, ligesom vi har oversat 
danners Metodehåndbog til engelsk 
– dette arbejde er støttet af
Augustinus fonden. 

Grønlandske krisecentre  
styrkes. 
Vold i familien er ekstremt udbredt 
i Grønland og i flere år har Dan-
ner arbejdet i et dansk-grønlandsk 
projekt sammen med Mary fonden 
og flere andre for at styrke indsatsen 
mod partnervold. i 2017 udvidedes 
projektet til østgrønland, hvor et nyt 
krisecenter er åbnet.  
oAK foundation støtter projektet, og 
via flere årlige kurser og indgåelse 
af faglige netværk er krisecentre og 
fagfolk inde i en god udvikling.

danner i Palæstina 
i 2017 indgik danner for første gang 
et partnerskabsprojekt med den 
palæstinensiske  
kvinderettighedsorganisation rWds. 
Ligesom danner, arbejder rWds 
med at styrke den enkelte kvinde i 
at bryde med vold. i efteråret 2017 
rejste Danner til Vestbredden og 
underviste i, hvordan rWdss ansatte 
kan beskytte sig mod sekundær  
traumatisering. rWds kvitterede 
med et besøg i danmark og deltog i 
et dialogmøde med herboende  
palæstinensiske kvinder, hvor  
temaerne var vold og ligestilling.

 på krisecentrene 
møder vi hver dag de udsatte 
kvinder og børn, og det er en del 
af vores ansvar som fagligt  
personale at bidrage til at bryde 
tabuet om vold og dele ud af 
vores viden om vold i hjemmet, 
så vi sammen med andre fagfolk 
kan gøre en forskel for voldsud-
satte familier.

Haldora Jeremiassen  
formand for QPK, Krisecentrenes 
sammenslutning i Grønland.
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daNNER 
oVERTaGES 
af lokalE 
kRæfTER I  
afGhaNISTaN

stort engagement ved gruppeøvelserne under efteruddannelse af krisecenterledere 
hos danner Afghanistan i Kabul.

efter seks år i Afghanistan, har danner nu  
overdraget sit krisecenter-arbejde til lokale  
kræfter. fremover står Wahida salaam i  
spidsen for en nye afghanske ngo, dAWeo –  
danner Afghanistan for Women’s  
empowerment organisation. den nye organisation bygger 
videre på det fundament, danner har etableret i landet, 
og som Wahida salaam har været en essentiel del af. 
siden 2011 har danner arbejdet i Afghanistan for dels at 
styrke fagligheden på landets 24 krisecentre, så  
personalet er bedre rustet til at hjælpe de voldsudsatte 
kvinder og børn, dels at styrke netværket mellem  
krisecentrene. endelig har danners arbejde været med til 
at sætte kampen mod partnervold på det politiske 
landkort, endda helt ind i det betydningsfulde 
Ministerium for religiøse Anliggender.
dAWeo fortsætter med at sikre et solidt vidensniveau i 
krisecentrene, så voldsudsatte kvinder og børn får den 
bedst mulige hjælp. samtidig skal dAWeo arbejde  
politisk med lokale myndigheder for at forbedre  
rammerne for landets krisecentre. 
overdragelsen af arbejdet til lokale kræfter har været 
en gradvis proces over en årrække. Fra januar 2018 blev 
dAWeo en realitet, og der er meget at tage fat på:  
Kvinder og piger i Afghanistan er fortsat ekstremt  
udsatte. Langt over to tredjedel af afghanske kvinder og 
piger er udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold i nære 
relationer. samtidig arbejder krisecentrenes personale 

under yderst vanskelige forhold. de lever dagligt med 
trusler, udskamning og mange må hemmeligholde deres 
profession, ligesom alle krisecentrenes placering er 
dybt hemmelig. 
i fremtiden støtter danner dAWeo gennem teknisk 
rådgivning og som medlem af bestyrelsen.  

 vi er nu kommet så langt, at vi kan 
forankre arbejdet med at styrke afghanske 
krisecentre permanent her i afghanistan. 
jeg er stolt af danner afghanistan, som 
forhåbentlig vil vokse de kommende år med 
masser af lokal opbakning. jeg er meget 
taknemmelig for danners fortsatte støtte til 
projektet. 

Wahida salaam, direktør danner Afghanistan

Projektet er støttet af den danske ambassade i Kabul, 
Afgahnistan
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Hjælp til flere voldudsatte kvinder – skriv under
Lige nu har danner iværksat en kampagne for, at vi skal 
hjælpe flere voldsudsatte kvinder og stoppe det store 
tryk, der er på krisecentrene – særligt i storkøbenhavn. 
der er mangel på pladser: 6 ud af 10 henvendelser bliver 
afvist på landsplan. og der er brug for særlige rådgiv-
ningsforløb for voldsudsatte, som ikke kan flytte på 
krisecenter, men har brug for hjælp til at højne 
selvværdet samt redskaber til at sige fra over for en 
dominerende og voldelig partner.

Lærke Jensen er socialrådgiver hos Danner. Hver eneste 
dag er hun i dialog med voldsudsatte kvinder, der har 
akut behov for hjælp. Med en belægningsprocent på 99 
er det sjældent, danner har plads netop, når en ny kvinde 
banker på døren eller ringer. 
”Når en kvinde henvender sig til os, forsøger vi at  
afdække voldens form samt mønster, og hvilke behov 
hun har. nogle har akut brug for beskyttelse, og vi gør 
selvfølgelig alt for at hjælpe hende videre fx til andet 
krisecenter, hvis vi ikke har plads her hos Danner,” 
siger Lærke Jensen. 

daglig frustration
Hun forklarer, at en sikkerhedsplan også kan bestå i 
et kortere ophold hos en veninde, eller at der kan være 
hjælp at hente hos kommunen. For de fleste har det stor 

betydning, at krisecenterpladsen ikke er langt væk fra 
lokalmiljøet pga. fx venner og familie, arbejdsplads, 
børnehave, skole eller dele-ordning om børn.
”Det er selvfølgelig frustrerende ikke at kunne tilbyde 
plads til de kvinder, der har tydeligt behov, og som ofte 
har taget tilløb til at bryde med volden i rigtig lang tid – 
måske flere år,” siger Lærke Jensen. 

Efterspørger rådgivning
ikke alle voldsudsatte har lyst til eller mulighed for at 
flytte på krisecenter, men de har brug for særlig 
rådgivning, fordi deres hverdag og livskvalitet er helt 
ødelagt af volden. første skridt kan være at ringe 
til danner.
”Nogle kommer eller ringer i første omgang for at få råd 
om at komme ud at voldeligt forhold. Andre skal tage 
længere tilløb. Mange voldsudsatte kvinder har mistet 
overblik over deres livssituation og bliver handlings- 
lammede. deres grænser overskrides gang på gang i 
hverdagen, volden er blevet normaliseret og derfor er 
deres 
selvværd i bund. De har brug for hjælp til at finde en vej 
ud, for de kan ikke selv finde den,” siger Lærke Jensen. 

Skriv under! 
Tjek www.danner.dk/flerepladser 

Stadig ekstremt pres på krisecentre
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Børn skal have særlig beskyttelse  
i skilsmissesager
i cirka 10 procent af de indkomne skilsmissesager hos 
statsforvaltningen har der været vold i forholdet.
danners erfaringer viser, at volden i skilsmissesager ikke 
bliver undersøgt selvstændigt som tema, og derfor kan 
der være særlige forhold, som ikke bliver afdækket – 
herunder ikke mindst barnets mistrivsel eller barnets 
behov for at beskytte sine forældre, selvom den ene har 
været voldelig.  
i forbindelse med de politiske forhandlinger om et nyt  
skilsmissesystem har danner slået til lyd for, at der skal 
være en voldsfaglig tilgang i skilsmissesager – ellers 
risikerer vi at svigte børnene, idet mistrivslen kan  
fortsætte også efter samlivets ophør.

Børn tegner deres oplevelser med vold
tegning, musik og sang hjælper børn – og voksne – med 
at fortælle om deres tanker og oplevelser med vold. Børn 
på danners krisecenter har deltaget i tegne- og  
musikworkshop som en del af deres heling. denne  
tegning er lavet af en 10-årig pige, under overskriften  
’At snakke om dine oplevelser med vold.’ 

Følg med i danners arbejde via vores  
hjemmeside www.danner.dk eller find os på 
Facebook som dannerdk.



Tak til fonde og samarbejdspartnere
23/9 1909 Fonden · Adam Biering og Hustrus legat · Asta og Jul P. Justesens Fond · Avnedefonden Legat · 
Axel og Else Wichmanns Fond · Bygmester C.A. Tesch’s og Hustru’s Fond · Civilingeniør H.C.  
Bechgaard og Hustrus Fond · Danielsens Fond · Dorte Enid & Viggo Carstensens Fond · Ellen Hørups Fond · 
Else Morescos Mindelegat · Enkefru Juliane Buntzen’s Mindelegat · Ernst og Vibeke Husmans 
Fond - Frantz Hoffmanns Mindelegat · Familien Hede Nielsens Fond · Grosserer Andreas Collstrop og Søn 
Rudolf C. Mindefond · Grosserer HP Stengberg og Hustru Legat · GTN Fonden – Legat · Heinrich og Laurine 
Jessens Fond · Hempel Fonden · Ingeniør, Kaptajn Aage Nielsens Familielegat · Fogs Fond · 
Jubilæumsfonden af 12. august 1973 · Knud og Rigmor Wiedemanns Legat · Lund/Bugge Fonden · 
Lysgaard Fonden · Magister Richard ny Nordhuus Fond · Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen · 
Metro-Schrøder Fonden · Novo medarbejdernes Honorarfond · Osvald Christensens Mindelegat · Rigmor og 
Knud Wiedemanns Julefond · Simon Spies Fonden · Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns 
Fond · Solar Fonden af 1978 · Soroptimisterne (Avedøre-Hvidovre) · STG Gavefond · Søsterloge nr. 50, 
Cassiopeia · Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond · Toyota-Fonden · Tranes fond · Vemmetofte 
Kloster · Verdenstjernernes Fond · Ville Heise Legat
en særlig tak til Christina Rosendahl, Sara Stockmann, de medvirkende i ”VOLD - I kærlighedens navn”, 
Charlotte skelkær, Mette Helena rasmussen og Mikkel Kessler.

danners indtægter danners omkostninger

25.7 mio kr.

· kommuner, stat og 
    offentlige puljer 80%

· fonde 16%

· Private 
     og virksomheder 4%

· andre indtægter 1%

· aktiviteter 
     i danmark 87%

· aktiviteter 
     i udlandet 13%

25.6 mio kr.


