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VI STYRKER KVINDER • VI BLANDER OS • VI ER AMBITIØSE

PSYKISK VOLD
ER NU STRAFBART
STØTTEN TIL
DANNER STIGER
DANNER HAR VOKSEVÆRK

40-ÅRS
JUBILÆUM
FEJRET FLOT
Fra premiereforestillingen Danner – en grevinde af folket.
Foto: Per Morten Abrahamsen for Teatergrad

TAK! FOR DIN STØTTE
Du er med til at redde
liv og stoppe vold mod
kvinder og børn

DANNER STÅR STÆRKT
I de seneste 40 år har Danner specialiseret støtten og
rådgivningen til voldsudsatte kvinder og deres børn – og
efterspørgslen på netop vores hjælp er steget i takt med,
at vi er blevet bredt anerkendte for det værn, vi giver
kvinder og børn.
De færreste vil være uenige i, at Danner er med til at
sætte nye standarder for, hvor godt og præcist vi kan
hjælpe en kvinde med at finde fodfæstet efter at have
været igennem sit livs nok værste krise på grund af en
voldelig mand.
Danners fundament er fagligt og feministisk, det kan
man stole trygt på.
Over 2000 gange har en voldsudsat kvinde, en pårørende
eller en fagperson ringet til Danners telefonrådgivning i
2019, og lige så mange gange har vi lyttet, vejledt og
hjulpet videre. Langt over halvdelen af dem, der ringer,
er voldsudsatte kvinder – de fleste har haft det rigtig
skidt i lang tid. Nogle er truet af voldsudøveren eller af
deres indre angst og depression og har akut brug for
plads på et krisecenter. Andre har et højt stressniveau
og brug for et ambulant rådgivningsforløb for at få
redskaber til at regulere sig selv og fjerne sig fra volden,
mens andre igen har brug for at vende nogle tanker eller
få konkrete tips til at håndtere en særlig situation.
Den kerne af fællesskab, kvindesind og aktivisme, som
muliggjorde besættelsen af Dannerhuset i 1979, bærer
vi videre i dag. Både i mødet med den enkelte voldsudsatte kvinde, i mødet med det enkelte voldsudsatte barn
og i den måde, vi møder omverdenen på.
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Arven fra Grevinde Danner og kvindebevægelsens
landvindinger er enorm. Den arv er vi bevidste om. Med
fødderne solidt plantet i historien har Danner i dag de
bedste forudsætninger for at beskrive og definere, hvad
vi ser som helt centralt for, at kvinder og børn skal kunne
nyde et liv uden frygt for en voldelig mand og uden senfølger af at have levet i en familie med vold.
Det kræver mod at stå imod den kønsbaserede vold.
Når vi gør det, er det fordi, det er bydende nødvendigt at
bekæmpe mandsdominerede normer og normaliseringen af vold mod kvinder. Kun derigennem kan Danner
– og mange med os - lykkes med at stoppe vold mod
kvinder og børn.
Uden økonomisk opbakning fra vores enormt mange
bidragydere og støtter var alt dette ikke muligt. Tusind
tak for jeres dedikerede støtte! Vi arbejder målrettet
hver eneste dag, og vi bruger hver en krone med omhu
til forebyggelse af vold og til gavn for kvinder og børn,
der har brug for hjælp til at komme ud af en voldelig
relation.

LISBETH JESSEN

direktør
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ÅRET 2019 - I TAL
15.000+

følgere på Danners Facebook.

10.000.000+

kroner
har Danner indsamlet til særlige voldsfaglige
indsatser ud over krisecenterarbejdet.

17.065

§243 i Straffeloven giver mulighed for

fængsel for psykisk vold i op til tre år. Danner
har banet vejen for kriminaliseringen, og flere er
dømt, siden loven trådte i kraft 1. april 2019.

-årig samarbejdsaftale
under Dansk-Arabisk
Partnerskabsprogram betyder,
at Danner styrker beskyttelsen
af voldsudsatte kvinder i
blandt andet Tunesien.

har skrevet
under på, at voldsudsatte voksne
på krisecenter skal have
ret til psykologhjælp.

40
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ekspertgruppe for Justitsministeriet
med deltagelse af Danners direktør,
for anbefalinger til forbedret støtte til
voldtægtsofre samt samtykkelovgivning.

år - i 1979 blev Dannerhuset besat.
Jubilæet blev markeret på flere måder i 2019.

5.000.000
kroner fra et flertal
i Folketinget til
rådgivning og
psykologhjælp i
Sig det til nogen.

KRISECENTER

63 kvinder og 53 børn

boede på Danners krisecenter.

ÅBEN
TELEFONRÅDGIVNING

49% var i job eller selvstændige 2111henvendelser
erhvervsdrivende, da de flyttede
ind hos Danner.

til Danners åbne
rådgivning

75% af Danners beboere var 63% af opkaldene kom
danske statsborgere.

135 dage boede kvinderne i
gennemsnit hos Danner, før
de flyttede videre.

fra en voldsudsat kvinde

18% af opkaldene kom
fra familie/venner

% af opkaldene
46% flyttede til egen bolig efter 1kom
fra politiet

ophold på Danners krisecenter og 5%
flyttede tilbage til voldsudøver.
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DANNER

DANNERS AKTIVITETER

SEMINAR OM SEKSUEL VOLD
Seksuel vold i parforhold er stærkt underbelyst og stærkt tabuiseret.
Derfor arbejder Danner for at løfte vidensniveauet i samfundet
og hos os selv. Temaet for Danners årlige seminar for ansatte og
frivillige var derfor seksuel vold, og ph.d. Eva Bertelsen præsenterede
konklusionerne fra sin kortlægning af, hvordan der arbejdes
med seksuel vold i hjælpetilbud, i politik og i forskning. Desuden
præsenterede Danners psykolog, Anne Steensberg, krisecentrets
tilgang til at hjælpe kvinder med at bearbejde den seksuelle vold,
deres partner har udsat dem for. Undervejs blev det klart, at der er
meget vi ved, men også at der er meget, vi ikke ved.

ASTRID KRAG BESØGER
DANNER X 2
Social- og indenrigsminister Astrid Krag
har som en af sine mærkesager, at hun
vil forbedre hjælpen til voldsudsatte
kvinder og børn. Hele to gange har Danner
derfor haft fornøjelsen af at have besøg
af ministeren. Hun har både set Danners
særlige fotoudstilling Livet efter volden,
hvor 15 kendte og anonyme kvinder, der har
levet med vold, fortæller deres historier,
og ministeren har besøgt Sig Det Til
Nogen, som rådgiver voldsudsatte kvinder
ambulant. Hos Sig Det Til Nogen mødte
Astrid Krag blandt andre en kvinde, som
kunne fortælle, hvordan hendes livskvalitet
var steget markant efter, at hun havde
modtaget den voldsfaglige rådgivning.
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DANNER ER BLEVET
EN BEVÆGELSE
Under titlerne Fra gadetøs til lensgrevinde af Danner, Kampen
mod krænkelser af kvinder og Respekt for kvinders ret til et frit
liv, skrev Danner en kronikserie til Politiken i forbindelse med
40-års jubilæet. Kvinders ligestillingskamp går tilbage til Grevinde
Danner – og endda længere tilbage, og den vil desværre fortsætte
mange år endnu. Modstanden mod #MeToo-fortællingerne viser, at
der stadig er nogle, som ikke er klar til at blive konfronteret med
den ekstreme sexisme og kønsbaserede vold, som især kvinder
udsættes for. Derfor er der brug for Danner, og derfor er der brug
for vores fortsatte oplysningsindsats, som på en forhåbentlig både
underholdende og troværdig måde mobiliserer danskerne til at
sympatisere med vores arbejde. Kronikserien fik Politiken til at
kalde os ’Danner-bevægelsen’, hvilket vi er godt tilfredse med!

DANNER I
FAMILIERETSHUSETS
RÅDGIVENDE UDVALG
Souschef i Danners krisecenter, Lisbeth
Mosebo, er udpeget af Socialministeren
som medlem af Familieretshusets
rådgivende udvalg de næste fire år.
Danners fokus vil være på kvaliteten af
Familieretshusets sagsbehandling og
udvikling af tilbud til voldsudsatte. Lisbeth
Mosebo har en solid erfaring med de
problematikker, som voldsudsatte kvinder
og børn møder i sagsbehandlingssystemet,
og som Danners repræsentant vil hun
arbejde for, at den nødvendige viden om
vold tages med inden afgørelser træffes,
således at børn sikres mod at blive udsat
for eller vidne til nye fysiske eller psykiske
overgreb.

RETSSIKKERHED SKAL
STYRKES FOR VOLDSUDSATTE
Retssikkerheden
er meget svag hos
nogle af de kvinder
og børn, som flytter
på krisecenter. Fx kan
deres opholdsgrundlag
være truet, de kan
have fået mangelfuld
rådgivning, eller de er stillet dårligere end andre
ift. job og bolig. Det ser vi i hverdagen i Danners
krise- og rådgivningscentre. Myndighedernes
manglende evne eller vilje til at rette op på de
systembrist, der er sket, er i længden en trussel
for voldsudsatte kvinder og børn. Derfor har
Danner etableret et Rettighedsforum, der vil bruge
erfaringer og fortællinger fra vores praksis til at
holde myndigheder og lovgivere ansvarlige, så
voldsudsatte kvinder og børn generelt oplever den
samme retssikkerhed som andre.

DANNER I FØLGEGRUPPE HOS
SOCIALSTYRELSEN

VIDEN OM SEKSUEL
VOLD SKAL UDBYGGES

Vicedirektør i Danner, Mette Marie Yde, blev i 2019 optaget som medlem af Socialstyrelsens følgegruppe for
Undersøgelsen om vold i nære relationer. Undersøgelsen
skal bidrage til et styrket vidensgrundlag på området
for vold i nære relationer, og erstatter blandt andet
den tidligere statistik for kvindekrisecentre. Danner
vil arbejde for, at voldsfaglige data som kvindekrisecentrene får adgang til via arbejdet med voldsudsatte
kvinder, bliver gennemgående i den nye undersøgelse,
ligesom belægningsgrad og afviste pladshenvendelser
skal afdækkes. Desuden er det vigtigt for Danner, at
data i undersøgelsen bliver kønsspecifikke, for fx at
dokumentere hvordan volden mod kvinder udvikler sig.

Hverken fagfolk eller forskere har den fornødne viden
eller det nødvendige ordforråd til at afdække omfanget af
seksuel vold. Det viser en ny kortlægning, udført af ph.d.
Eva Bertelsen og stud.soc. William Østerby Sørensen,
mens de har været tilknyttet Danner. Kortlægningen er
vigtig for blandt andre krisecentermedarbejdere, fordi
bedre sprog og konkret viden om seksuel vold kan styrke
hjælpen til voldsudsatte, så de bedre kan bearbejde
volden og finde ind i et balanceret liv, herunder indgå i
nye (seksuelle) relationer. Konklusionerne blev præsenteret eksternt på seminarer i Oslo og København for et
bredt aktørfelt.
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DANNERS
40-ÅRS
JUBILÆUM
FEJRET
TEATER GØR FORTÆLLINGEN
OM DANNER FOLKELIG
Billetterne blev revet væk til den landsdækkende
teaterturné DANNER - en grevinde af folket, som
blev sat op af TEATERGRAD i samarbejde med
Danner. Grevinde Danners utrolige historie og
den ligeværdskamp, som organisationen Danner
kæmper i dag, har en bred appel, og de dygtige
skuespillere og teaterfolk var med til at kickstarte
den vigtige samtale om, hvad vi kan lære af historien, og hvad ligeværd betyder for os. Premiereforestillingen foregik hos Danner og her deltog
både Kronprinsesse Mary og ligestillingsminister
Mogens Jensen, samt særligt inviterede gæster.
Se billedet på forsiden.

KVINDETEGN BLEV GENOPMALET
8. MARTS
Kvindernes internationale kampdag har en særlig betydning for Danner. Uden global solidaritet kan vi ikke opnå fuld
ligestilling, og dagen minder os om, at der stadig er et stykke
vej, før alle piger og kvinder er frie og lige. Derfor mødtes
frivillige, ansatte, husets beboere og kvinder, der var med
til at besætte huset i 1979, til morgenkaffe og malerarbejde.
Husets fire ikoniske kvindetegn, der blev malet på vinduerne
i Stadsstuen for 40 år siden, og som kan ses fra Gyldenløvesgade af alle forbipasserende, trængte til en opfriskning. Det
blev til en festlig og rørende formiddag med fælles aktivitet
og markering af Danners 40 års virke for at styrke kvinder og
bekæmpe kønsbaseret vold.

200 BESØGENDE PÅ KULTURNATTEN
Som en særlig jubilæumsaktivitet åbnede vi dørene for
offentligheden på Kulturnatten i oktober. Her besøgte 200
mennesker os til en aften fyldt med fortællinger, nysgerrighed og historiske billeder. Frivillige og ansatte havde lavet
en historisk udstilling om tiden fra besætternatten den
2. november 1979 til Danners virke i dag, og udstillingen
hænger nu permanent i huset til glæde for besøgende. Jubilæumsåret betød også, at gruppen af kvinder, der besatte
Dannerhuset, modtog Danners Ærespris ved en særlig
festlig og feministisk fejring i Stadsstuen, der har lagt øre
til mange spændende fortællinger gennem årene.

SAMMEN MOD VOLD – INSTAGRAM-KAMPAGNE
Mere end 200.000 danskere kiggede med, da syv førende influencers blev mere og mere forslåede efterhånden,
som man tappede med sin finger på deres Instagram-story. Heldigvis var det kun sminke, der gjorde, at de syv
influenceres så mere og mere forslåede ud. Den effektfulde kampagne, som bureauet MediaCom Beyond
Advertising stod bag sammen med Danner, skabte opmærksomhed og fik folk til at ringe til Danner for at søge
råd og hjælp. Kampagnen har desuden modtaget internationale priser for sin originalitet. Tak til de syv
influencers for at stille gratis op.
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Danners Ærespris 2019 blev tildelt ’Besætterkvinderne’ under en særlig festlig fødselsdagsfejring,
hvor mange af besætterkvinderne kom og genså huset og hinanden for første gang i mange år.

”

DANNERHUSET BLEV BYGGET FOR AT STØTTE
KVINDER I NØD. VI ER STOLTE AF AT HAVE
BIDRAGET TIL, AT DANNERHUSET OGSÅ FREMOVER
KAN STØTTE KVINDER OG VISE, AT KVINDER ER
STÆRKE, NÅR VI STÅR SAMMEN.”

Inger Stauning (nr. to fra venstre
i anden række) var med til at
besætte Dannerhuset i 1979 og
deltog meget aktivt i arbejdet, der
førte til, at besætterkvinderne
kunne købe huset i 1980 og gennemføre den enorme ombygning.

7

FRA KRISECENTER TIL EGEN BOLIG

”

FØR HAVDE JEG
STRATEGIER FOR
AT OVERLEVE.
NU FÅR JEG
STRATEGIER
TIL AT LEVE.”

Kvinder og deres børn får hjælp til
den svære overgang fra krisecenter
til egen bolig. De tilbydes en såkaldt
Dannerbolig, hvor de også får
socialfagligt og pædagogisk rygstød til
at mestre livets dilemmaer. Evaluering
viser, at kvinderne, gennem dette tilbud,
opnår helt nye selvindsigter, som også
kommer deres børn til gode.
10 særlige lejligheder summer af liv
fra kvinder med børn, som har boet på
krisecenter, men nu er klar til at tage
hul på næste kapitel i deres liv, hvor de
selv definerer, hvem de er, og hvad de
vil.
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SELVTILLID OG HANDLEKRAFT
ER NØGLEORD
For en ung mor, kan det være svært at
skulle træffe sine egne valg, når hun i
mange år er blevet truet eller manipuleret
til altid at føje en mand, som også er far til
hendes børn. Derfor giver Dannerboligerne
hende socialfaglig rådgivning, hvor hun
selv er i centrum.

”

JEG HAR LÆRT AT MÆRKE EFTER,
INDEN JEG KASTER MIG UD I NYE TING,
SELVOM DET STADIG KAN VÆRE SVÆRT.
DET GØR, AT JEG NÅR AT HAVE MIG OG MIN
SJÆL MED, SÅ JEG KAN TRÆFFE SUNDERE
VALG. DET HAR EN DIREKTE EFFEKT PÅ
MIN SØNS TRIVSEL OG UDVIKLING”

Dannerboligerne, som Danner driver i samarbejde
med Kong Frederik VII’s Stiftelse, har i løbet af
2019 forbedret den metodiske tilgang, så kvinderne
oplever en god struktur omkring både ind- og
udflytning, risikovurdering, motivation for at deltage
i tilbuddet samt økonomisk rådgivning via KFUM
og kontakt til lokale frivillignetværk. Et særligt
samarbejde med Røde Kors betyder endvidere,
at børnene kan komme på ferielejr.
Et vigtigt udbytte af Dannerboligerne er, at
kvinderne får et fællesskab med hinanden, som
er med til at motivere dem og give dem selvtillid
og handlekraft. Den helhedsorienterede og
specialiserede rådgivning får trinvist kvinderne
til at kunne tackle deres udfordringer selv.

”

IGENNEM SAMTALERNE ER MINE
UDFORDRINGER BLEVET STRUKTURERET
OG KONKRETISERET PÅ EN MÅDE, SÅ JEG
SELV KAN MESTRE DEM NU. DET HAR GIVET
MIG EN OPLEVELSE AF AT BLIVE LØFTET, EN
MULIGHED FOR AT KOMME VIDERE OG EN
FØLELSE AF, AT JEG ER PÅ VEJ.”
Den foreløbige evaluering af kvindernes og
børnenes fremskridt og trivsel er meget positiv.
Citaterne er fra nogle af de kvinder, som har
deltaget i evalueringen.

9

STÆRKT SAMARBEJDE
MED JAPANSKE UNIQLO
Den japanske tøjkæde UNIQLO og Danner har indgået
et værdifuldt samarbejde, og faktisk er det Grevinde
Danner, som har bragt os sammen. UNIQLOs første
butik i Danmark ligger nemlig på Vimmelskaftet 38,
på Strøget i København, nøjagtig dér hvor Grevinde
Danners modebutik lå i 1830’erne.
Derfor inviterede UNIQLO Danner til et spændende
samarbejde, som vi allerede har haft stor glæde af.
Samarbejdet betyder blandt andet, at UNIQLO donerer tøj til kvinder og børn på Danners krisecenter,
holder events i butikken og giver en stor donation til
Danners arbejde for voldsudsatte kvinder og børn.
I Danner sætter vi utrolig stor pris på, at virksom-

heder som UNIQLO hjælper os. Foruden den store
tøjdonation, som kvinder og børn på krisecentret får
glæde af især i den første tid, hvor de ofte står uden
ret mange ejendele, så kan vi med UNIQLOs hjælp nå
ud til en stor målgruppe med information og kampagner i deres fysiske butik og gennem deres sociale
medier. Det betyder, at vi sammen kan nedbryde
tabuet om vold i hjemmet – og hjælpe endnu flere
voldsudsatte kvinder og børn.
Vil din virksomhed vide mere om Danners
erhvervssamarbejder, er du altid velkommen
til at ringe til vores fundraisingansvarlige
Julie Tolstrup på 3078 5861.

HJÆLP TIL EN VOLDSUDSAT KOLLEGA
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Danner har en fælles interesse i at
styrke arbejdspladsens parathed til at håndtere situationen, når en medarbejder
er udsat for vold i hjemmet. Dels koster partnervold arbejdspladserne cirka
30 millioner kroner hvert år pga. mistrivsel af en medarbejderne, dels har de
færreste en procedure for, hvad man gør, når medarbejder føler sig truet på livet.
I et oplysningssamarbejde har FH og Danner udarbejdet en pjece til danske
arbejds-pladser med hurtig og anvendelig viden om, hvordan de kan agere, hvis
de har mistanke om, at en kollega er udsat for vold. Samarbejdet har blandt
andet ført til undervisning af udvalgte tillidsrepræsentanter i 2019.
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STØTTEN FRA
PRIVATE OG FONDE
ER MED TIL AT
REDDE LIV
Mange kvinder siger, at Danner har reddet
deres liv. De kommer ind ad vores dør med store
skader på krop og sjæl, og når de flytter ud af
Danners krisecenter nogle måneder efter, har
de fundet ny energi og tro på, at der findes et sundt
og værdigt liv for dem. Kvaliteten i vores arbejde
er fuldstændig afhængig af den økonomiske
opbakning vi får.

For mange kvinder er deres liv er forandret for
altid, efter at de har været udsat for partnervold. De
samfundsøkonomiske omkostninger ved vold mod
kvinder er også enormt høj, derfor er der brug for, at
alle gode kræfter trækker i den samme retning for at
opspore og forebygge volden, samt give beskyttelse
og ny styrke til de cirka 2000 kvinder og lige så
mange børn, som hvert år flytter på krisecenter.

JEG VIL GERNE SIGE 1000 TAK TIL ALLE, DER STØTTER OS. JERES ØKONOMISKE
RYGSTØD GIVER OS EN STÆRK MOTIVATION I HVERDAGEN TIL AT FORTSÆTTE.”
”Vi vil ikke kun hjælpe de kvinder og børn, som søger
os, vi vil også stoppe volden ved at give en stemme
til nogle af de mest udsatte mennesker i vores
samfund. Danmark kan gøre det bedre, og Danner
står vagt om voldsudsatte kvinder og børns behov og
rettigheder, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner.
Med bidrag fra private Danner Venner har vi blandt
andet afholdt sommerferieudflugter og juleaktivi
teter for både børn og mødre på Danners krisecenter.
Denne hjælp er helt nødvendig for at få volden på
afstand og komme ind i nogle positive adfærds- og
tankemønstre.

”Vi er stolte af at redde kvinders og børns liv og
livskvalitet. Vi er bevidste om den særlige opgave,
vi forvalter, og derfor deler vi vores viden, så godt
vi kan, for at flest muligt får gavn af vores arbejde
på den lange bane. På den måde får man meget for
pengene, når man støtter Danner. Jeg håber, at både
private danskere, fonde og andre aktører fortsat vil
anerkende vores arbejde ved at støtte os økonomisk,”
siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner.
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DANNER UDDANNER
FAGFOLK
Danners unikke viden og mangeårige erfaring
giver os nogle særlige muligheder – og en
forpligtelse – til at fortælle andre om vores
arbejde med vold. Derfor har vi i 2019 sat ekstra
blus på uddannelsesaktiviteter for fagfolk i både
Danmark og udvalgte lande, som vi arbejder i.
Det er afgørende at fagfolk som socialarbejdere,
krisecentermedarbejdere, sundhedspersonale og
politifolk, som møder voldsudsatte borgere, ved
hvad de skal gøre for at hjælpe og skabe tryghed.
Tabu, konfliktskyhed og manglende viden står ofte
i vejen for at kvinder og børn, der lever i vold, får
den rigtige hjælp. Det gælder både i Danmark og
resten af verden.

Danners uddannelsesmanual
I februar 2019 udgav Danner en engelsksproget
uddannelsesmanual, som samler den vigtigste
viden og omsætter den til undervisningsmoduler.
Vi har i 2019 uddannet 23 medarbejdere på
tunesiske krise- og rådgivningscentre, samt 58
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ansatte i det tunesiske socialministerium. Vi
har uddannet 80 fagfolk i Palæstina, og vi har i
Danmark undervist 60 studerende på Københavns
Professionshøjskole og 60 medarbejdere på
danske krisecentre. Udover at vi, som altid,
har holdt et væld af foredrag for faggrupper,
foreninger og almindelige danskere, som kommer
til vores månedlige foredrag i Dannerhuset. Alle
steder i samfundet er der behov for, at vi som
borgere, pårørende, fagfolk eller voldsudsatte,
bliver klædt bedre på til at gøre noget, når vi får
mistanke om vold i nære relationer.
Det er Danners ambition at fortsætte med at
udbrede vores viden om vold i hjemmet, hvor og
når vi kan. For vold mod kvinder er en universel og
strukturel udfordring, som vi skal stå sammen om
at løse - eller, som en af de tunesiske deltagere
udtrykker det: ”Lokalt engageret – globalt
forbundet”.

Med involverende læringsmetoder
bruger Danners kursusledere
forskellige værktøjer i undervisningen. Her et udsnit fra Danners
uddannelsesmanual.

FORNYET SYN PÅ LIGEVÆRD I PALÆSTINA
I Palæstina har Danner arbejdet sammen med kvinderettighedsorganisationen Rural Women’s Development Society
siden 2017. Vi arbejder for at udrydde stereotype kønsnormer og almindelig accept af partnervold i Palæstina,
hvor hver fjerde kvinde er udsat for partnervold. Udover uddannelse af fagpersonale, har mere end 800 personer
deltaget i oplysningsaktiviteter, der er målrettet både kvinder, mænd og børn. 100 kvinder, som bor i de mest isolerede palæstinensiske landområder, har deltaget i workshops og gruppeforløb. Over 300 skoleelever i udskolingen
i Hebron og Bethlehem har lært om normer, og erfaringen viser, at mange herefter ændrer holdning til partnervold
og ligeværd mellem kønnene. Gennem samarbejde med den danske organisation Baba er Danner nået ud til 400
palæstinensiske fædre, der har fået nye perspektiver og redskaber ift. deres forældrerolle og familiedynamik.
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Det allervigtigste jeg lærte hos Danner, var at bruge mine egne erindringer, for at andre
ikke skulle opleve det samme. Og for at turde stille mig rankt op og turde at kæmpe
tilbage. Jeg er med i fotoudstillingen Livet efter volden for at åbne op for dialogen om vold mod
kvinder og børn. Jeg tror, det er vigtigt for folk udefra at få lov til at se os i øjnene og forstå - at
vi faktisk eksisterer.

TARA JENSEN, STUDERENDE OG TIDLIGERE BEBOER HOS DANNER

MED VIDEN OG EMPATI TALER VI
VOLDSUDSATTE KVINDERS SAG
De mange kvinder, som Danner rådgiver og hjælper i vores rådgivnings- og krisecentertilbud, er alle unikke, men kvindernes fortællinger giver os vigtig viden om de udfordringer og huller i systemet, som de og deres børn møder. Danner påtaler problemerne
og anviser løsninger. I 2019 har vi har blandt andet været med til at få gjort psykisk vold
strafbart, og vi har banet vejen for, at kvinder på krisecenter får psykologhjælp.
Danners stemme og troværdighed vokser både i det politiske landskab, men også blandt
meningsdannere og almindelige danskere, der bakker op om vores arbejde.

Fantastisk stykke
arbejde, der gøres
med at hjælpe og sætte fokus
på vold i nære relationer og
på at vold er mere end fysisk...
og hvad det gør ved børn at
være midt i! Der er så megen
uvidenhed hos folk. Danner
gør en kæmpe forskel!!

KOMMENTAR FRA
HEIDI P. NAUTRUP
PÅ DANNERS FACEBOOK

For mig som fotograf og historiefortæller er emnet vold mod kvinder
utroligt vigtigt, men det er også et emne, der er spændende at beskæftige
sig med i mine portrætter, fordi de her kvinder, jeg har fotograferet, har nogle rigtig
vilde historier med i bagagen, som jeg gerne vil have frem i deres blik.

MARIE HALD, PRISBELØNNET FOTOGRAF,
FOTOGRAF PÅ UDSTILLINGEN LIVET EFTER VOLDEN

Vi vil så gerne den her glade fortælling om, hvor ligeværdige vi er, og hvor ligestillet et
samfund vi har, men der gemmer sig stadig meget vold mod kvinder, som vi ikke snakker
om. Derfor er det så sindssygt vigtigt, at vi som kunstnere kan debattere det.

PELLE NORDHØJ KANN, KUNSTNERISK LEDER AF TEATERGRAD,
INSTRUKTØR AF FORESTILLINGEN DANNER – EN GREVINDE AF FOLKET
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AMBULANT RÅDGIVNING I DANNER VOKSER
I løbet af de senere år har billedet været klart:
Der er brug for, at Danner udbygger de ambulante
tilbud for kvinder, som ikke har mulighed eller
brug for at komme på krisecenter, men som er
stærkt påvirkede af partnervold. Vi har derfor
udvidet med både ambulante psykologsamtaler,
arabisk rådgivning og et helt rådgivningscenter,
så vi kan hjælpe flest muligt på en tilpasset og
effektiv måde. I dag får langt fra alle den hjælp de
har krav på, som følge af at have levet i et voldeligt
forhold. Her er en bred palette af ambulante tilbud
en del af løsningen.
Danners tre ambulante tilbud Sig det til nogen,
Dannerboliger og åben telefonrådgivning er meget

efterspurgte. I løbet af 2019 har ventetiden på
et rådgivningsforløb i Sig det til nogen desværre
været oppe på fem måneder, og mere end 2000
har ringet til Danners telefonrådgivning for at få
råd og hjælp.
Med midler fra satspuljen 2019 har Sig det til
nogen både kunnet udvide antallet af socialfaglige
rådgivningsforløb samt tilbyde ambulante
psykologsamtaler til voldsudsatte kvinder med
dybereliggende traumer og belastningsreaktioner
såsom PTSD-symptomer. Psykologsamtalerne er
et godt supplement til den socialfaglige rådgivning
og bidrager til, at kvinden kan nå hele vejen rundt
om de konsekvenser, som volden har medført.

ARABISK RÅDGIVNING

NYT RÅDGIVNINGSCENTER

2019 var året, hvor vi fik mulighed for tilbyde socialfaglig, ambulant
rådgivning på arabisk til herboende arabisktalende kvinder via
midler fra Oak Foundation Denmark. Alt for mange migrantkvinder
med kortere eller længere opholdstid i Danmark har ikke mulighed
for at få den voldsfaglige hjælp, de har brug for, selvom deres
livskvalitet er stærkt svækket på grund af partnervold og/eller social
kontrol.
Derfor møder vi et stort behov ved at have ansat en arabisktalende
socialrådgiver, som har to primære opgaver:

Med de nye forgreninger i Danners ambulante rådgivninger, har vi i 2019 oprettet
et egentligt rådgivningscenter, som skal
sikre, at vi fortsat kan udvikle og kvalificere tilpassede rådgivningstilbud for
voldsudsatte kvinder. Forhåbentlig giver
vores erfaringer mulighed for at udvide
paletten for at nå målgrupper, som i dag
ikke har et sted at gå hen for voldsfaglig,
ambulant støtte og rådgivning.

1.

En opsøgende indsats via digitale og fysiske dialogmøder,
som skal bygge bro til arabisktalende kvinder, der har behov
for rådgivning, men ikke selv henvender sig.

2.

Specialiseret rådgivning, herunder socialfaglig rådgivning,
på arabisk.
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DYR I HAVEN
OG HØJT
TIL LOFTET I
DANNERS
KRISECENTER
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Omsorgsarbejdet for beboerne på Danners krisecenter er på mange måder dét, der får Danner
som organisation til at udvikle sig, fordi det er her,
vi hver dag ser voldens konsekvenser i alle dens
lag. Vi vil gerne være et mønstereksempel, når det
handler om tryghed, omsorg og korrekt støtte, men
vi udvikler også hele tiden krisecentrets tilbud, så
det giver kvinder og børn den bedste ballast videre
i livet.

hele året udeaktiviteter, hvor der er højere til loftet.
Til jul lavede børnene julepynt af ting fra naturen.
Også på årets sommerhøjskole var der masser af
natur på programmet. Kvinder og børn lavede kunst
med ting fra naturen, og i haven gik to høns og en
kanin rundt i græsset. De tre havegæster skabte
kæmpe glæde hos børnene, der hver dag var i haven for at fodre, ae og kæle.

AT DRAGE OMSORG FOR ET BLØDT DYR ER ET EFFEKTIVT MIDDEL
TIL AT VÆRE TIL STEDE I NUET OG GLEMME SINE BEKYMRINGER.”
Danner har i længere tid arbejdet for at styrke
voldsudsatte børns rettigheder i højkonfliktsager.
I sensommeren 2019 implementerede vi derfor en
ny krisecenterfaglig erklæring, der i to tempi giver
Familieretshuset et vigtigt redskab til at inddrage
og belyse barnets perspektiv og behov for sikkerhedsplanlægning. Krisecentrenes voldsfaglige
vurderinger klæder Familieretshuset på, inden der
træffes centrale afgørelser, der påvirker barnets
fremtid ift. samvær, forældremyndighed og bopæl.

FLERE PÆDAGOGISKE AKTIVITETER VIA
NATURBASERET TERAPI
Danner har som de første herhjemme beskrevet,
hvordan fagpersoner kan bruge naturen til at
afhjælpe eftervirkningerne af vold i bogen ’Vold,
traume og naturens helende virkning’. Det naturbaserede arbejde er blevet en fast del af praksis,
så vi fx bruger elementer fra naturen til at styrke
kvindens fornemmelse for sig selv. Naturen kan øge
sansning og bruges som metafor for kvindens og
barnets situation. Når årstiden ændrer sig, kan det
skabe håb om forandring i eget liv. For børn er der

DANNERS FRIVILLIGE MED NY VIDEN
Danners arbejde varetages af frivillige og ansatte
i et samspil, og vi arbejder hele tiden for at sikre,
at de frivillige kvinder, som er tilknyttet Danner, får
den bedste introduktion og oplæring til arbejdet i
Danner.
Vi har i løbet af 2019 sat ny struktur på uddannelsen for frivillige i Danner. Uddannelsen består
af fire emneopdelte moduler, som afvikles i løbet
af året. Uddannelsen er med til at sikre kvalitet i
opgaveløsningen og et fælles sprog på tværs af
Danner.
Flere af Danners frivillige fra Åben Rådgivning og
Receptionsgruppen har deltaget i endnu en uddannelse, nemlig som bisiddere via undervisning fra
Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Så nu har Danner et frivilligt bisidderkorps, som kan støtte kvinder og børn i forbindelse med deres møder med
myndigheder, og dette korps har lovende takter.
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LIVET EFTER VOLDEN
15 kendte og anonyme kvinder, som har levet med vold i nære
relationer, sagde ja til at medvirke i Danners fotoudstilling Livet efter
volden, med billeder af den prisbelønnede fotograf Marie Hald.

“At have løsrevet sig fra volden
betyder ikke, at man er 100% fri
resten af sit liv. Det er også derfor,
at mange kvinder ikke har overskud
til at sige fra. De har forståeligt nok
ikke energi til at leve et liv, hvor
de hele tiden skal være på vagt og
være opmærksomme på, hvad der
foregår omkring dem.
Jeg får mine kræfter fra at være
det menneske, jeg er; et menneske
der altid har tvivlet og sat spørgsmålstegn ved alt. Men jeg får også
kræfter af det, jeg har mistet.”

SARA OMAR,
forfatter
18

“Vi havde ikke et sprog til at tale med hinanden om volden som søskende.
Den var der bare. Men jeg husker, at vores mor flere gange gjorde det klart,
at det vi oplevede ikke var ok. Hun benægtede aldrig, hvad der foregik, og det
var med til at fastholde en form for normalitet hos os. Samtidig var der den
her stærke mur udadtil. Vi skulle for enhver pris skjule, hvad der foregik i
vores hjem. Det var ikke noget, vi behøvede at få fortalt.”

CHRISTINA ROSENDAHL, (t.h.), filminstruktør og Danners ambassadør.
På billedet ses hun sammen med søsteren

PERNILLE ROSENDAHL, sanger og sangskriver.

LIVET EFTER
VOLDEN PÅ WEB
På www.danner.dk/liveteftervolden
kan du se Marie Halds billeder af
alle de medvirkende kvinder og
læse deres historier, som er skrevet
af journalist Susanne Cordes.
Udstillingen blev støttet af Spar
Nord Fonden, og ugebladet Femina
var mediepartner.

19

DANNERS INDTÆGTER 2019
I ALT 32.490.855 KRONER
16.791.845 KR
5.504.710 KR
10.194.300 KR

Krisecenterdrift
Bidrag fra private, fonde og
erhverv til Danners arbejde
Særlige bidrag til voldsfaglige
indsatser

SÆRLIGE BIDRAG TIL
VOLDSFAGLIGE INDSATSER

DANNER

I ALT 10.194.300 KRONER

2% Uddannelse af frivillige

DANNER
31%

Internationale
partnerskaber

47% Ambulant

hjælp og rådgivning

14%

Forskning og
metodeudvikling

6%

Særlige aktiviteter for
Danners beboere

TAK TIL FONDE OG
SAMARBEJDSPARTNERE
Enkefru Juliane Buntzens (født Køhlers) Mindelegat
• Inge og Asker Larsens Fond • Foreningen Roskilde
Festival • Lysgaard Fonden • Any og Richard Sperlings
Fond • Metro-Schrøder-Fonden • Vemmetofte Kloster •
Toyota-Fonden • Asta og Jul. P. Justesens Fond • Frantz
Hoffmanns Mindelegat • Konsul, Grosserer Osvald
Christensens Mindefond • Palsbøll-Fonden • Fabrikant
Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond • Fogs
Fond • Grosserer HP Strengberg & Hustru Kristiane
Strengbergs Mindelegat • Rørkærfonden • C.A. Tesch’s og
Hustrus Fond • Frimodt-Heineke Fonden • Bygma Fonden
• Snedkermester Axel Wichmann og Fru Else Wichmanns
Fond • Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary
Bechgaards Fond • Velfærds- og forskningsfonden for
pædagoger • 23-9 1909 Fonden • Simon Spies Fonden
• Gerda Laustsens Fond • Direktør cand.polyt Louis
Lundbye hustru og børns Legat • Lemvigh-Müller Fonden
• Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond •
Heinrich og Laurine Jessens Fond • Oak Foundation
Denmark • Spar Nord Fonden • A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
(A.P. Møller Fonden)
En særlig tak til: Danners besætterkvinder, Christina
og Pernille Rosendahl, Mette Helena Rasmussen,
Geeti Amiri, Sara Omar, Sanne Gottlieb, Tara Jensen,
Charlotte Skelkjær og anonymt medvirkende kvinder i
fotoudstillingen Livet efter Volden, Marie Hald, Dorthe
Kandi, Pelle og Christine Kann, MediaCom Beyond
Advertising og medvirkende influencers i Sammen mod
vold-kampagnen.

