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ÅRET DER GIK I TAL - 2018 
DANNERS ARBEJDE

3 uddannelsesdage for Danners frivillige om 
voldsforståelse, vurdering af akuthed mm.

14.628 har skrevet under på Danners opfordring 
om at gøre psykisk vold strafbart 

150.000 kiggede med på Danners 
animationskampagne ’Stop 
vold’, som er lavet pro bono af 
bureauet Nørgaard-Mikkelsen

27% stigning i Danners synlighed 
i medier fra 2017 til 2018 

1739 henvendelser fra borgere for 
at få rådgivning om vold i nære relationer

339 afslag om en plads på 
Danners krisecenter

51 oplysningsmøder for 
migrantkvinder 
om partnervold – 507 deltog

78 kvinder med migrant-
baggrund modtog individuel 
rådgivning om vold i 
parforholdet

69 kvinder og 56 børn boede 
på Danners krisecenter

83% af kvinderne havde været 
udsat for vold fra deres partner – 17% 
fra andre i en nær relation

5,5 år gamle var børnene 
på Danners krisecenter i snit

30 kvinder kom fra 
Københavns kommune – 39 kom fra landets 
øvrige kommuner

2 kvinder havde intet 
forsørgelsesgrundlag, da 
de flyttede ind på Danner 

9 kvinder var
 udvisningstruede, da 
de fraflyttede Danner

50% af de udflyttede kvinder 
havde ikke tilknyttet en psykolog

21% flyttede 
tilbage til 
voldsudøveren

DANNER

DANNER

Vi bryder tabu om vold mod kvinder i disse år, og 
derfor er det glædeligt, at Danner møder stor opbakning 
både fra private Danner Venner, fonde, organisationer og 
aktører, der interesserer sig for vores felt.

Det er glædeligt at kunne konstatere, at psykisk vold 
ikke alene er blevet strafbart, det har også rykket noget 
i den offentlige samtale, at vi nu som samfund har 
taget aktiv stilling til at gentagen dominans, magt og 
kontrol over en partner kan straffes. Danner har været 
meget involveret i kriminaliseringen af psykisk vold 
- selvom vi på mange måder er en lille organisation, 
har vi formået at omsætte vores helt unikke viden om 
vold i nære relationer til reel indflydelse i Folketinget. 
Det arbejde er kun muligt, fordi vi her i Dannerhuset 
arbejder tæt sammen – ansatte og frivillige – for at 
hjælpe voldsudsatte kvinder og børn, og for at fore-
bygge vold mod kvinder i hjemmet.

Der er brug for os. Antallet af voldsudsatte kvinder 
falder ikke, det stiger, og volden er blevet mere 
kompleks. Danners videnscenter har dokumenteret, 
hvordan migrantkvinder er særligt udsatte i voldelige 
forhold, fordi deres juridiske og økonomiske fundament 
er svagt, og de møder barrierer, der fastholder dem i 
parforholdet. 

Vold i alle afskygninger mod kvinder skader hele 
samfundet. Alt for mange går rundt med en tung 
bagage i psyken, fordi de lever eller har levet med en 
voldelig partner i årevis. Den psykiske belastning er 
enorm og kan koste den enkelte kvinde kontakten til 
både familie, venner og arbejdsmarked. Derfor har 
vi startet et nyt ambulant og gratis rådgivningstilbud 
til voldsudsatte kvinder, der ikke har mulighed, lyst 

eller behov for at flytte på krisecenter, men stadig har 
stærkt brug for voldsfaglig støtte. 

’Sig det til nogen’ hedder tilbuddet, og vi har fået langt 
flere henvendelser, end vi regnede med i Randers, 
Ringsted og København. Så længe der er et udækket 
behov, må vi insistere på, at der oprettes flere tilbud til 
voldsudsatte. Både udøvere og udsatte skal hjælpes, så 
de udsatte oplever et mere sikkert liv.

2018 har på mange måder stået i voldsforebyggelsens 
tegn – det har både Danner og vores mange kolleger på 
feltet sikret. Vi bliver stadig klogere på volden og dens 
skyggevirkninger, og volden finder nye subtile måder 
at udspille sig på. Derfor er der fortsat brug for Danner 
som bolværk for kvinder og børn, der bliver udsat for 
vold i nære relationer.

Uden opbakning udefra kan vores arbejde slet ikke 
lade sig gøre. Tusind tak til alle, som i 2018 har 
bidraget til Danners arbejde.

  

OPBAKNINGEN TIL DANNER STIGER

 MARGIT VILDLYNG 
forkvinde 

 LISBETH JESSEN 
direktør 

124 døgn boede kvinder 
og børn i gennemsnit hos Danner

3   2   



DANNER

DANNER

’Sig det til nogen’ hedder et nyt rådgivningstilbud, som voldsudsatte 
kvinder og pårørende kan benytte uden at skulle flytte på krisecenter. 
Sammen med Randers og Ringsted krisecenter tilbyder Danner nu 
denne gratis service for at nedbringe antallet af kvinder, der lever i 
voldelige forhold i årevis.

Sig det til nogen åbnede dørene for ambulant rådgivning i oktober og efterspørgslen 
blandt kvinder i voldelige forhold er stor - de har brug for specialiseret hjælp til at kom-
me ud af volden. 
I rådgivningen arbejder vi med kvindens mentale helbred, hendes børn, juridiske udfor-
dringer, økonomi, sikkerhed og jobmuligheder. 
Den foreløbige vurdering fra ‘Sig det til nogen’s eksterne evaluator viser, at kvindernes 
trivsel øges, når de får denne rådgivning, at de i mindre grad udsættes for vold, og at de 
får større handlekraft til at håndtere deres situation. 

Sig det til nogen-navnet blev 
opfundet af Sanne Gotlieb, 
radiovært og forfatter i forbin-
delse med, at hun fortalte sin 
egen historie om partnervold 
til femina. Hun er ambassadør 
for Sig det til nogen’.

ØGET TRIVSEL HOS VOLDSUDSATTE 
KVINDER, DER FÅR TIDLIG HJÆLP 

Forebyggelse, hjælp og oplysning om vold i hjemmet er et 
langvarigt og dyrt arbejde, derfor er Danner meget taknem-
melig for den store opbakning vi, i disse år, får fra private og 
fonde.
 
”Vi er fuldstændig afhængige af, at gode fonde, virksom-
heder og almindelige danskere, har lyst til at støtte Danners 
arbejde. Med en stor bevilling fra A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, gik 
en længe ønsket drøm i opfyldelse om at tilbyde ambulant 
rådgivning til voldsudsatte kvinder og pårørende. Dét ar-
bejde kører nu i fuld drift og efterfølgende har Folketingets 
sats-pulje bevilget yderligere penge til indsatsen, fordi alle 

kan se potentialet og den lovende praksis, siger Mette Marie 
Yde, leder af Kommunikation og viden i Danner. 

Det seneste år er antallet af Danner Venner – altså private 
danskere, der giver et månedligt bidrag til Danners arbejde 
– steget eksplosivt. Foruden de mange bidrag, som Danner 
Vennerne giver, er opbakningen med til at give Danner en 
stærkere stemme, når vi eksempelvis taler med politikere 
om at forbedre vilkår og rettigheder for voldsudsatte.  

Til alle bidragydere skal der lyde et stort TAK for støtten til 
Danners arbejde og for at skabe en fremtid uden vold mod 
kvinder og børn. 

HJÆLP FRA PRIVATE OG FONDE ER ESSENTIEL 
FOR VOLDSUDSATTE KVINDER OG BØRN

DANNER STYRKER 
VOLDSUDSATTE KVINDER 
OG FAGLIGHEDEN

Dans, sang og billedkunst kan virke stabi-
liserende for kvinder og børn, der har været 
udsat for vold og er i krise. Som noget nyt i 
2018 afholdte Danner sommerhøjskole, som 
gav familierne på krisecenteret mulighed 
for at være sammen om noget kreativt for at 
styrke båndet mellem mor og barn. Beboerne 
åbnede også for dialog og spejling i hinan-
dens situation, hvilket flere oplevede som 
helende.

KREATIV SOMMERHØJSKOLE 
FOR DANNERS KVINDER 
OG BØRN

Juletiden kan være særlig vanskelig 
for børn, der bor på krisecenter. I 2018 
markerede Danner derfor julen for 
nuværende og tidligere beboere med en 
stor julefest og julegaver til børnene. Når 
kvinder og børn mødes om noget positivt 
og griner sammen, giver det gode 
minder om julen. Den fortsatte relation 
til Danner er desuden vigtig for at kunne 
fastholde et liv uden vold.

JULEGAVER TIL BØRNENE

Danner har i 2018 udviklet og udgivet en undervisningsmanual på engelsk, som 
samler mange års erfaring med uddannelse af krisecenterpersonale og andre 
fagfolk. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egen dagligdag, og 
den dækker både grundlæggende voldsforståelse og specifikke krisecenter-
metoder samt redskaber til at passe på sig selv i arbejdet med voldsudsatte. 
Vi har blandet brugt manualen ved undervisninger i Rumænien, Palæstina og 
Tunesien.
Danner ønsker at udvide vores undervisningsaktiviteter internationalt og i Dan-
mark, og med manualen har vi taget et vigtigt skridt i den retning.

NY UNDERVISNINGSMANUAL 
FOR FAGFOLK 

Stadsstuen var fuld af tilhørere 8. 
marts, da prominente eksperter, 
forfattere og journalister besøgte 
huset for at diskutere ’kvindedrab’, 
og hvorfor sproget ofte ikke 
afspejler virkeligheden, men 
kalder kvindedrab for ‘ jalousi-
mord eller familie-tragedier’. 
Den aktuelle, triste baggrund var 
drabet på Kim Wall, som satte 
nye lavpunkter for den offentlige 
omtale af drab på kvinder. Danners 
frivillige kampagnegruppe stod 
for arrangementet som ét blandt 
flere, der understøtter Danners 
strategiske indsatsområde 3, om at 
tage aktiv del i samfundsdebatten.

DEBAT OM 
KVINDEDRAB

Gennem 2018 har Danners frivillige 
rådgivere gennemgået en særlig 
opkvalificering i voldsfaglighed og 
rådgivningsteknik. Det sker som 
et led i Danners kvalitetssikring af 
det tilbud vi yder, samt sikring af 
at ansatte og frivillige arbejder ud 
fra den samme voldsforståelse. 
Danners uddannelse for husets 
frivillige rådgivere er med til at 
sikre, at alle voldsudsatte kvinder 
og fagfolk, som ringer ind, får en 
rådgivning af høj standard. 

FRIVILLIGE 
RÅDGIVERE 

STYRKES FAGLIGT
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Naturen er et åndehul, der altid er tilgængelig, hvis man har brug for 
at finde ind til sig selv eller sit barn, efter at have været udsat for 
traumatiske oplevelser som vold i hjemmet. 

Danner har gennem de senere år udbygget brugen af naturen i det 
terapeutiske arbejde. Naturbaseret terapi kan hjælpe den volds-
udsatte med at regulere nervesystemet, finde ind til sig selv, og det 
kan styrke mor-barn relationen.
”Som psykolog bruger jeg naturbaseret terapi til at hjælpe kvinder 
og børn med at genopbygge fornemmelsen af sig selv, fx gennem 
sansning og kropsbevidsthedsøvelser,” fortæller Signe Hoffmann 
Pedersen, der arbejder som psykolog i Danner.

Som et led i den naturbaserede terapi har Danner afholdt naturture 
for krisecenterets beboere – både kvinder og børn. Efter en dag i 
skoven, fortæller mange af kvinderne, at turen har mindet dem om 
gode oplevelser, de har haft tidligere i deres liv. Sådanne oplevelser 
er med til at genopbygge livet efter volden. 

I 2019 udgiver Danner en bog til fagfolk om, hvordan de kan bruge 
naturbaseret terapi for voldsudsatte kvinder og børn. 

Danner arbejder både for at styrke og stabilisere voldsudsatte 
kvinder og børn, og Danner udvikler og beskriver metoder til at 
udføre den voldsfaglige støtte og rådgivning.

NATURBASERET TERAPI 
KAN HJÆLPE VOLDSUDSATTE 
KVINDER OG BØRN

       HVIS JEG VIL HAVE 
TRØST, GÅR JEG UD I 
NATUREN. DEN ER DEN 
STØRSTE TRØST I ALLE 
LIVETS FORHOLD.”
Astrid Lindgreen, forfatter
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I 2019 udgiver Danner en bog om 
naturbaseret terapi til fagfolk.

Naturen kræver intet af 
dig, derfor er den god at 
bruge, hvis du oplever stor 
belastning omkring dig.
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DE BEDSTE RAMMER 
FOR STØTTEN TIL 
VOLDSUDSATTE 
KVINDER
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JURIDISKE 
FORHOLD

Vores forståelse af, hvad vold i nære 
relationer er, udvikler sig hele tiden. 
Danners personale følger med for at 
sikre optimal støtte og omsorg til 
voldsudsatte kvinder og børn. 

Det seneste år har Danners krisecenter 
arbejdet i dybden med en fagspecialisering 
og en struktur, som sikrer den bedste støtte 
til voldsudsatte kvinder og børn. Ikke to dage 
er ens i krisecenteret, da den i høj grad er bestemt 
af beboernes og brugernes akutte situation. 

NYE VÆRKTØJER
Et nyt dialog-værktøj kaldet Empowerment Star er 
også taget i brug. Empowerment Star viser forskellige 
parametre, som gør det overskueligt for både den 
enkelte kvinde og socialrådgiveren i samtaler om
kvindens situation. Danner har også indført et nyt 
dokumentationsværktøj; Danjournal.
Lisbeth Mosebo, souchef i Danners krisecenter er 
ikke i tvivl om, at denne satsning kommer beboernes 
muligheder og heling til gode på den lange bane:
 

”Vi forventer, at det bliver tydeligere for kvinder og 
børn, hvilket tilbud de modtager under deres ophold 
i Danner. Derudover ønsker vi også at styrke vores 
samarbejde med kommuner og andre aktører med 
henblik på sikre kvinder og børn de bedste rammer 
under og efter opholdet på Danners krisecenter.”

DANNER-RAPPORT:
MIGRANTKVINDER 

SÆRLIGT UDSATTE 
I VOLDELIGE 

ÆGTESKABER

I 2018 udgav Danner rapporten ’Vold mod 
migrantkvinder i Danmark’, som er baseret på 
Danners opsøgende arbejde blandt herboende 
migrantkvinder siden 2012. Rapporten tegner 
et forstemmende billede af voldsudsatte 
migrantkvinders udsathed.

Kvinderne har et svækket juridisk og økonomisk 
fundament, som gør det svært at ændre deres 
livssituation og komme ud af volden.  De møder 
barrierer, som fastholder dem i et voldeligt 
parforhold. Det kan være myndigheders 
mistro, sprogbarrierer, manglende adgang til 
juridisk rådgivning, og at de skal navigere i et 
uigennemsigtigt juridisk og socialt system i 
Danmark.

’Kvinderne selv har ikke tillid til, at de kan få 
hjælp udefra, og mange frygter at voldsudøveren 
får forældremyndigheden over fælles børn, 
eller at de bliver udvist til deres hjemland uden 
deres børn, hvis de forlader ham, siger Therese 
Christensen, Danners specialkonsulent og 
opsøgende medarbejder blandt især asiatiske 
kvinder. 

 
Rapporten dokumenterer, at Danmark ikke lever 
op til sin forpligtelse i Istanbulkonventionen om 
at hjælpe alle kvinder til et liv uden vold uanset 
opholdsgrundlag og nationalitet.
Danner håber at få adgang til nye bevillinger til 
denne indsats, da finansieringen i 2019 er usikker. 

Therese Christensen kommer oprindeligt fra Filippinerne. 
Hun afholder dialogmøder og rådgiver asiatiske kvinder i 
Danmark, hvis de er udsat for vold i nære relationer.

       THERESE BAR MIG, DA JEG VAR VED AT DRUKNE. EN PERSON SOM MIG, DER IKKE HAR 
NOGET I DANMARK OG I MIN SITUATION, HAR BRUG FOR AT BLIVE LØFTET OP. DET GJORDE 
THERESE. HUN ER MIN HELT.”
Filippinsk kvinde på 24 år, udsat for vold 
af den mand hun er familiesammenført 
og har barn med.

”

Med Empowerment Star 
skal kvinden i samtale 

med socialrådgiveren på 
krisecenteret vurdere, 

hvordan hun forholder sig 
til de ni udvalgte parametre 

i sin nuværende situation. 
Parametrene er nøje udvalgt ud 

fra evidens om, hvor kvindens 
liv bliver påvirket negativt af 

volden. 
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I Danner var glæden stor, da et enigt folketing i marts 2019 
vedtog hosstående paragraf, og loven trådte i kraft 1. april. Siden 
2017 har Danner arbejdet for at gøre psykisk vold strafbart. Vi 
ser vedtagelsen af loven som et resultat af blandt andre Danners 
målrettede indsats med underskriftsindsamling, fortalerarbejde, 
dialog med myndigheder mv. 

Mere end 99% af de kvinder, der flytter på krisecenter har været 
udsat for psykisk vold, og dermed er denne voldsform den mest 
udbredte. Mange kvinder beretter, at den psykiske vold er den 
værste.

Loven kan ikke stå alene. I lande som England og Norge, hvor 
psykisk vold har været strafbart i længere tid, er flere blevet 
dømt. Evalueringer af lovens implementering i England har vist, 
at der er store problemer for frontpersonale som politifolk at 
forstå lovens intention. 

Uddannelse af politi, anklagemyndighed og frontpersonale 
er central for at kriminalisering af psykisk vold bliver en lov 
der virker. Også oplysning til befolkningen om psykisk vold 
skal indgå i den fremadrettede forebyggelsesindsats, for at 
nedbringe antallet af mennesker, der er udsat for psykisk vold i 
nære relationer.

OMFANG AF PSYKISK VOLD
En undersøgelse fra VIVE i 2018 har 
vist af 1 af 100 mænd og 4 af 100 
kvinder er udsat for psykisk vold.

PSYKISK VOLD 
ER BLEVET STRAFBART 
– men lovgivning kan ikke stå alene

GIV VOKSNE PÅ KRISECENTER 
RET TIL PSYKOLOGHJÆLP, 
DET KOSTER KUN 61 KRONER
Danner har iværksat en ny kampagne 
i 2019, som skal sikre, at voksne på 
krisecentre ligestilles med børn, når 
det handler om at få tilbudt psykolog-
behandling.
Den takst som kommuner og stat 
betaler for en kvinde på krisecenter, 
skal kun stige med 61 kroner ekstra i 
døgnet, for at kvinden kan tilbydes op 
til 10 psykologsamtaler i forbindelse 
med opholdet på krisecenter. Traum-
er ved partnervold er anerkendte og 
velbeskrevne, alligevel har voldsud-
satte mænd og kvinder på krisecen-
ter ikke ret til psykologhjælp. 
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Der var altid uro i huset, når Sofies mand Peter var 
hjemme. Han brugte vrede, uforudsigelighed og 
psykisk manipulation mod hende i mange år. Hun 
fik hjælp på Danners krisecenter, da hun flyttede 
ind, selvom hun den gang var ret modvillig. I dag 
er hun ikke i tvivl om, at et ophold på Danners 
krisecenter var det rigtige. 

Sofie mødte Peter på et tidspunkt, hvor hun havde 
flere korte forhold bag sig. Hun ønskede virkelig at 
finde ham, hun skulle have børn med.

”Han var en ener og kunne være fascinerende at 
være sammen med. Mine veninder syntes vores 
forhold var ideelt, jeg gav dem i hvert fald ikke 
mulighed for at sige, at han var skod-agtig. Jeg 
var indstillet på at sluge nogle kameler, men dem 
jeg kom til at sluge, havde jeg slet ikke forestillet 
mig. Jeg fik for eksempel lavet en fortælling om, 
at man godt kan have et ægteskab uden sex,” 
fortæller Sofie.

TROEDE DET VAR MIN SKYLD
”Han sagde, at vi havde noget særligt, og jeg 
begyndte at overbevise mig selv om, at når han 
råbte ad mig, var vred og uforudsigelig i sin vrede, 
så var det min skyld. Han havde 4-5 taler, som jeg 
efterhånden gennemskuede. Jeg måtte ikke spise 
chips, det var ulækkert. Jeg måtte ikke røre ham, 
jeg skulle røre ham, alt hvad jeg gjorde var forkert. 
Til sidst havde jeg ikke mere, jeg kunne lave om på 
hos mig selv,” fortæller Sofie.

”Jeg var skakmat. Jeg havde ikke en chance for at 
komme gennem det ægteskab,” konkluderer hun.
Sofie og hendes børn har boet på Danners 
krisecenter. Hun går i Danners efterværnsgruppe, 
hvor tidligere beboere mødes i samtaler og får 
værktøjer til at håndtere livet på den anden side af 
et krisecenterophold og efter et voldeligt forhold.
 
Læs hele artiklen på www.danner.dk 

JEG VAR  
I DÉT ÆGTESKAB
 
   

Foto: Marie Hald for Femina og Danner.
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DANNER 
ARBEJDER I 
PARTNERSKABER 

I 2018 har ugebladet Femina og Danner sagt 
Stop vold mod kvinder i en række artikler. 
Femina har i deres udgivelser belyst psykisk 
vold fra forskellige vinkler. De har interviewet 
kvinder, som har boet på Danners krisecenter 
og fagfolk fra blandt andre Danner, som har 
fortalt om forskellige aspekter af psykisk 
vold. I de uger, hvor Femina har sat fokus på 
vold mod kvinder, er antallet af henvendelser 
til vores åbne telefonrådgivning steget.

FEMINA OG DANNER 
SIGER STOP VOLD 
MOD KVINDER

Danner er i 2018 blevet registeret som ngo i Tunesien efter flere års 
virke i landet. Det sker som led i Danners internationale vækststrategi, 
der skal øge Danners indflydelse og samarbejdsmuligheder i Tunesien. 
De seneste år er seks nye krisecentre åbnet i Tunesien, og Danner har 
uddannet ansatte på krisecentrene og i det tunesiske socialministerium. 
I uddannelsen lægger Danners undervisere vægt på voldsfaglige 
metodikker, der gør det muligt for fagfolk at forbedre indsatsen for 
kvinder og børn udsat for vold, samt beskytte sig selv i arbejdet med 
traumatiserede mennesker. For at skaffe bedre vilkår for voldsudsatte 
kvinder og børn har Danner desuden støttet oprettelsen af et nationalt 
netværk for krisecentre i Tunesien. Danners arbejde i Tunesien er 
støttet af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

DANNER REGISTRERET 
SOM NGO I TUNESIEN

Danners ærespris 2018 er tildelt Mette 
Helena Rasmussen, indretningsekspert, 
influencer og tidligere Danner-beboer. 
Mette Helena bryder hver dag tabu om dét 
at have været udsat for partnervold. Hun 
bruger sig selv aktivt og med humor i mange 
sammenhænge for at vise andre kvinder, at 
man godt kan være succesfuld og komme 
videre i livet, selvom alt ikke er eller har 
været perfekt hele tiden. 

#METTE HELENA 
RASMUSSEN 1 

I oktober nedsatte justitsminister Søren Pape Poulsen et ekspertpanel, 
der skal vurdere, hvordan man bedst hjælper voldtægtsofre og ofre for 
seksuel vold. Danners direktør er med i panelet, som efter tre måneder 
kom med de første anbefalinger. Anbefalingerne, som ministeriet vil 
indføre, viser, at der er stort behov for at nytænke myndighedernes 
behandling i voldtægtssager.

1. Alle voldtægtssager skal undersøges grundigt og via samme  
 efterforskningsskridt.

2. Katalog fra eksperter, over mulige reaktioner hos voldtægtsofre, 
 så myndigheder fx ikke fastholder en opfattelse af, at ofre altid 
 kæmper og flygter, men også kan paralyseres i situationen.

3. Mulighed for videoafhøring af anmeldere af voldtægt, så   
 vidneforklaringen sker med udgangspunkt i den nyeste viden  
 om afhøringer, og for at den udsatte ikke belastes unødigt ved  
 gentagne afhøringer.

DANNER I EKSPERTPANEL OM 
SEKSUEL VOLD

Med møbler, kunst, lys og farver har Mette 
Helena Rasmussen forvandlet to tomme rum 
til opholdsstuer, hvor folk føler sig hjemme 
og taler sammen. Mette Helena’s særlige 
sans for hjemlighed har Danner nydt godt af i 
2018, hvor hun har indrettet fælleslokaler for 
beboerne i både Dannerhuset og i Danners 
udflytningsboliger i Jægerspris. Tak til Mette 
Helena og til virksomheder og kunstnere, der 
har doneret til fælleslokalerne.  

#METTE HELENA 
RASMUSSEN 2
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DANNER

TAK TIL FONDE OG 
SAMARBEJDSPARTNERE
Familien Hede Nielsens Fond • Any og Richard Sperlings 
Fond • Direktør Curt Stenders Mindefond • Fonden 
Roskilde Festival • Vemmetofte Kloster • Metro-Schrøder 
Fonden • Toyota Fonden • Arne V. Schleschs Fond • HK 
Danmarks Almennyttige Fond • Asta og Jul. P. Justesens 
Fond • Fogs Fond • Ernst og Vibeke Husmans Fond •  
Frantz Hoffmanns Mindelegat • Aase og Ejnar Danielsens 
Fond • Paula Fanny Johanne og Bertrand Olsens Legat • 
Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf • Collstrops 
Mindelegat • Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks 
Fond • Oswald Christensens Legat • Gerda Laustsens 
Fond • Familien Hede Nielsens Fond • Direktør Curt 
Stenders Mindefond • Civilingeniør H.C. Bechgaard og 
Hustru Fond • Bygmester C.A. Tesch’s og Hustru’s Fond • 
Stiftelsen Kong Frederik Den Ottendes Minde • Grosserer 
HP Stengberg & hustru Kristiane Strengbergs Mindelegat 
• Y’s Menettes Region Danmark • Snedkermester Axel 
Wichmann og fru Else Wichmanns Fond • Oda og Hans 
Svenningsens Fond • Velfærds- og Forskningsfonden 
for Pædagoger • 23/9 1909 Fonden • GTN Fonden • 
Avnedefonden • Familiefonden • Carl Schepler og Hustrus 
Legat • Simon Spies Fonden • Det Obelske Familiefond 
• Kong Frederik Den Syvendes Stiftelse • Mary Fonden • 
Vagn Larsen og Hustru Fond • Thorvald Larsen og Hustru 
Ingeborgs Skovs Fond • A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal • Juchum 
Fondation • Hannes Fond

En særlig tak til: Mette Helena Rasmussen, Charlotte 
Skelkjær, Christina Rosendahl, Sanne Gottlieb, Mikkel 
Kessler, reklamebureauet Nørgård Mikkelsen, Søren Pape 
Poulsen. Tak til tidligere beboere, som har fortalt deres 
historie om vold og heling til medierne.

DANNERS INDTÆGTER 2018
I ALT 31.178.977 KRONER

DANNERS ØREMÆRKEDE TILSKUD 
I ALT 9.896.763 KRONER 

15.700.486  KR

5.581.728  KR 

9.896.763  KR

3,5% Uddannelse 
af frivillige

23,1% Ambulante 
tilbud til voldsudsatte 
kvinder

8,2% 
Metodeudvikling 

og faglig opgradering

28,2% 
Særlige indsatser for 
voldsudsatte migrantkvinder

32,2% 
Internationale 
partnerskaber

Særlige aktiviteter for
Danners beboere

4,7% 

Krisecenterdrift
 
Private bidrag og uøremærkede 
tilskud

Øremærkede bidrag til voldsfaglige 
indsatser i Danmark og internationalt


