
ÅRSBERETNING 2020 
VI STYRKER KVINDER • VI BLANDER OS • VI ER AMBITIØSE

 NØDKRISECENTER 
 I CORONAENS 

SKYGGE  

BRUN 
MEDSØSTER 
FÅR DANNERS 
ÆRESPRIS 

 TAK! 
 FOR DIN STØTTE 

Du er med til at redde
liv og stoppe vold mod

kvinder og børn



2020 blev et nyt lavpunkt for vold mod kvinder. Under 
coronanedlukningen i foråret erfarede vi i Danner, at 
den vold, som kvinder og børn bliver udsat for, skiftede 
karakter. Kontrollen og isolationen blev nemlig større og 
mere indgribende – for nu havde voldsudøveren en ’hjæl-
per’ i form af påbudt hjemmearbejde og hjemmeskoling. 

Hans kontrol blev overtaget af samfundet, og på den 
måde kunne det virke som om, volden var mindre fore-
kommende eller mere legitim inden for hjemmets fire 
vægge. Imidlertid var det ikke tilfældet. Volden havde 
blot skiftet karakter.

Hele 2020 var en stor øvelse i omstilling for Danner og 
alle de organisationer, der hjælper vores svageste og 
mest udsatte medborgere. Presset på dem har været – 
og er – enormt. 

Nedlukningen har vist, at vi som samfund ikke har 
tilstrækkelige mekanismer til at beskytte kvinder mod 
vold i deres eget hjem. Det kunne vi se i Danmark og over 
hele verden via vores internationale netværk og samar-
bejdspartnere.

Med myndigheders og partneres hjælp fik vi stablet 
Nødkrisecenter København på benene – et midlertidigt 
krisecenter, hvor det almindelige personale indgik i be-
mandingen, så kvinder kunne flytte ind akut. Det trækker 
hårdt på vekslerne, når det almindelige arbejde dertil 
også kompliceres af nye procedurer og kvindernes eks-
tra behov for støttesamtaler. Så jeg vil gerne sige 1000 
tak til alle, som har båret vores arbejde igennem under 
coronaen - både frivillige, medarbejdere og partnere. 

En kæmpestor tak skal også lyde til alle de virksom-
heder og private borgere, som har givet os økonomi-
ske donationer. Mange af pengene er gået til ekstra 
foranstaltninger på grund af corona, herunder at lindre 
konsekvenserne af coronakrisen for de kvinder og børn, 
som har søgt Danners hjælp, men også til at beskytte fri-
villige og ansatte. Uden jeres donationer havde det været 
vanskeligt at klare denne omstillingsproces.

2020 var dog ikke kun coronabrandslukning. I løbet af 
året er der sket gode forbedringer i forebyggelsen af 
kønsbaseret vold og i forståelsen af, at vi som samfund 
har en vigtig opgave at løfte. Vi har fået et nyt politiforlig, 
som skal inddrage politiet i bedre opsporing og bekæm-
pelse af vold i hjemmet, vi har fået en samtykkebaseret 
voldtægtslovgivning, og kvinder på krisecentre har nu ret 
til 10 timers psykologhjælp. Forbedringer vi i Danner er 
stolte af at have bidraget til, og som vi tager med videre.
Vold i hjemmet må aldrig blive legitim, det må aldrig 
blive normaliseret. Det arbejder vi for hele døgnet, hele 
året.

Tak til ministre, politikere, organisationer, virksomhe-
der og enkeltpersoner, som på forskellig vis har hjulpet 
Danner med at løfte vores livreddende arbejde.

  

PARTNERVOLD I CORONAENS SKYGGE

 LISBETH JESSEN 
direktør i Danner
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ÅRET 2020 - I TAL 

35.000+
danskere har skrevet under på 
kampagnen Stop Kvindedrab

300.000+ danskere så 
kampagnen Naboværn på sociale medier

3 beslutninger i Folketinget at fejre: 
psykologhjælp til kvinder på krisecenter, 
samtykkebaseret voldtægtslovgivning og 
politiforlig med specialteams til forebyg-

gelse af vold i nære relationer 

1000+ gange har 
andre nævnt Danner på sociale medier

KRISECENTER 
OG ÅBEN RÅDGIVNING

2.675 henvendelser til Danners åbne 
rådgivning - en stigning på 25 % ifht. 2019

58 % af henvendelserne 
kom fra en voldsudsat kvinde

85 % af henvendelserne om plads 
måtte desværre anvises andre 
muligheder pga. pladsmangel

6 til 15 minutter - så lang tid tog hver 
tredje samtale i Danners åbne rådgivning

56 kvinder og 51 børn boede
på Danners krisecenter, 

middelopholdslængden var 115 dage

23 kvinder og 21 børn boede på 
Nødkrisecenter København – se mere 

på side 6

287 henvendelser til Sig det til nogen, 
størstedelen fra voldsudsatte kvinder

141 kvinder og 25 
pårørende fik hjælp i det 
ambulante rådgivningstilbud 
Sig det til nogen

6KRISECENTRE
I partnerskab med Ringsted, Randers, Holstebro 
og Kolding krisecentre samt Kvindehjemmet er 
Danner tovholder for Sig det til nogen. Fra 1. ok-
tober 2020 kan voldsudsatte kvinder og pårøren-
de tilbydes gratis rådgivningsforløb via Sig det til 
nogen i fem byer, og efterspørgslen er stor
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DANNERS 
AKTIVITETER

I december 2020 vedtog Folketinget rammen for politiets 
arbejde de næste fire år. I Danner har vi en forventning om, 
at den nye politireform kommer til at forbedre voldsudsatte 
kvinders retsstilling og tillid til systemet. Politiets egne 
undersøgelser viser, at ofre for partnervold har meget lidt 
tillid til politiet. Fremover kommer et specialteam i hver 
politikreds til at beskæftige sig med efterforskning og 
forebyggelse af partnervold og seksuelle krænkelser. For at 
sikre tryghed og korrekt sagsbehandling skal flere politifolk 
uddannes i forståelse af partnervold, hvilket var blandt 
Danners forslag under de politiske forhandlinger.

DANNER TILFREDS MED 
NY POLITIREFORM

Med et massivt lobbyarbejde fra en række civilsamfundsorganisationer og enkeltpersoner blev det efter 
flere års debat og modstand i 2020 endelig vedtaget af et flertal i Folketinget, at Danmark skal have en 
samtykkebaseret lovgivning. Blandt de politiske partier har Enhedslisten i flere år talt for samtykkelov.
Op til vedtagelsen af den nye bestemmelse skrev Danner i samarbejde med bl.a. Amnesty International 
Danmark en opfordring til landets ungdomspolitikere om at overbevise deres moderpartier om fornuften 
i en samtykkebaseret lovgivning. I opfordringen kunne man blandt andet læse dette:

DANMARK HAR FÅET SAMTYKKELOV

Fra 1. juli 2020 har kvinder fået ret til 10 timers 
psykologhjælp ifm. ophold på et krisecenter. Der-
med sidestilles kvinder med børn på krisecentre, 
som i flere år har haft denne ret. Langt de fleste 
kvinder på krisecentre har symptomer på depres-
sion og angst, og de mangler redskaber til at tackle 
de psykiske belastninger, som volden har medført. 
Danner mener fortsat, at det er helt centralt, at 
psykologen har specialiseret viden om voldens 
dynamikker og konsekvenser, da kvinden i sær-
lig grad har gavn af den voldsfaglige viden, som 
psykologer på fx krisecentre har. Ikke alle kommu-
ner tilbyder en voldsfaglig psykolog, men i Danner 
glæder vi os over, at flere kommuner har bedt os 
om at varetage opgaven.

10 TIMERS PSYKOLOGHJÆLP 
TIL KVINDER PÅ KRISECENTER

en moderne forståelse af sex og en 
præventiv lov

en forsikring om, at bevistemaet om samtykke i 
en retssag vil fokusere på, hvorvidt der er blevet 
givet og sikret et samtykke

en fremtidssikring af den danske 
voldtægtsbestemmelse 
til gavn for vores børn

en lovgivning, der sætter Danmark i 
’det gode selskab’ i Europa









Samtykke-lov 
ER …

Tjek din viden om den samtykke-lov, Folketinget 
forhandler om lige nu. Det centrale spørgsmål er, 
om loven skal baseres på samtykke. Det mener vi, 
at den skal. Se her hvorfor:

Samtykke-lov 
er IKKE …









et stykke papir, som man skal skrive under på, inden 
man har sex

omvendt bevisbyrde
Det er naturligvis anklagemyndigheden, der skal løfte bevisbyrden, og som i alle andre 
retssager er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. 

en helt ny forståelse af voldtægtsbegrebet
Samtykke ligestiller begge parters ansvar for at sikre et aktivt tilsagn til sex. 

’en kvindesag’, men også noget for mænd 
Halvdelen af befolkningen mener, at det skal være strafbart at indlede samleje, hvis 
partneren ikke har givet samtykke. Iflg. Tryghedsmålingen 2019-2020.  

 det samme som frivilligheds-lov
 Ved frivilligheds-lov  kan ’passivitet’ under akten kategoriseres som accept. Også hvis 
passiviteten skyldes, at man fx ’fryser’ i situationen. Det sker for 70 procent af voldtægtsof-
re ifølge en svensk undersøgelse fra Karolinska Instituttet.

 Ved samtykkelov  skal der altid ske en aktiv tilkendegivelse af sex (verbalt eller krops-
ligt), og tilkendegivelsen kan altid trækkes tilbage. Dermed kan fx en mand, der udøver 
psykisk og seksuel vold mod en kvinde, dømmes for voldtægt, selvom kvinden under 
akten forholdt sig passivt eller undlod modstand – samtykke kan kun gives, når man ikke 
behøver frygte den andens reaktion, hvis man siger nej.

 





4   



Overalt i verden registre-
rede myndigheder og 
kvinderettighedsorgani-
sationer, at den kønsba-
serede vold steg under 

den første coronanedlukning. Sammen med de britiske 
og australske ambassadører arrangerede Danner derfor 
en paneldebat den 25. november, som er FNs dag for 
bekæmpelse af vold mod kvinder.
Den britiske ambassadør i Danmark, Emma Hopkins, 
sagde bl.a. om erfaringerne fra Storbritannien:

”Det er vigtigt at holde hjælpesystemerne kørende, og at 
der er oplysningskampagner, så folk ved, hvor de kan søge 
hjælp. Den akutte respons kan dog ikke stå alene. Fagfolk 
skal have forståelse for, at partnervold er farligt, og lovgiv-
ning og samfund skal sikre, at volden ikke kun bliver den 
berørte families eget problem.”
 
Omkring 2000 har set paneldebatten på Facebook.

PANELDEBAT: 
AKUT RESPONS PÅ PARTNER-
VOLD KAN IKKE STÅ ALENE

Hvert år gør Danners ansatte og frivillige deres ypperste 
for, at julen skal være så tryg, hyggelig og normal som 
muligt for kvinder og børn på Danners krisecenter. I 2020 
kunne vi opsætte en stor juleauktion på Lauritz.com, som 
kvit og frit stillede deres platform til rådighed, og hvor 
alle indkomne beløb gik ubeskåret til Danner. Købere 
kunne byde på flotte oplevelser og produkter doneret 
af virksomheder og venner af Danner, og auktionen 
indbragte i alt 80.535 kroner.
Tak til alle medvirkende.

JULEAUKTION PÅ LAURITZ.COM 

10 TIMERS PSYKOLOGHJÆLP 
TIL KVINDER PÅ KRISECENTER

1.
Danner hjælper 
voldsudsatte kvinder 
og børn og udvikler 
nye indsatser, der 
styrker kvinder og 
forebygger vold.

2.
Danner udbygger 
den specialiserede 
viden internt og 
hos fagpersoner, så 
voldsudsatte kvinder 
og børn får en ret- 
færdig behandling.

3.
Danner er en 
feministisk aktør,
der giver volds-
udsatte kvinder 
en stemme og 
dokumenterer 
volden.

DANNERS STRATEGISKE 
INDSATSOMRÅDER 2021-2024

Danner har vedtaget en ny fire-årig strategi, som 
gælder fra 2021 til 2024. Strategien bygger på 
organisationens værdier og strategiske ambition 
om bl.a. at forebyggelse af vold mod kvinder er 
forbundet med manglende ligestilling, køn og 
normer, og at vi skal agere vidensbaseret for at 
erstatte myter med fakta.
De tre eksterne indsatsområder lyder: 

NYE PERSPEKTIVER PÅ VOLD 
MOD KVINDER - NY STRATEGI

     Det var så hyggeligt. Der var enormt 
flot pyntet op med julepynt. Min eksmand 
var ikke kristen, så han var meget imod 
julepynt. Vi havde ’vinterpynt’ og intet 
juletræ. Det bestemte han. Så hele den 
juleatmosfære, der var derinde… Det er 
det første, jeg husker.”
- Anne, tidligere beboer på Danners krisecenter, 
fortalt til alt.dk om hendes jul hos Danner.

”
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MIDLERTIDIGT KRISECENTER 
REDDEDE LIV UNDER 

CORONANEDLUKNING
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Som konsekvens af den øgede 
vold i hjemmene under corona-
nedlukningen iværksatte frivillige 
fra Danners kampagnegruppe et 
særligt opråb på de sociale medier: 
Naboværn. 
To kendte skuespillere, Sara Hjort 
Ditlevsen og Cyron Melville, samt 
en række professionelle medie-
folk producerede i samarbejde 
med Danners frivillige, Marianne 
D. Finnsdatter, en viral video, som 
gjorde opmærksom på, at du som 
nabo skal forstyrre, hvis du hører 
voldsomme lyde hos naboen eller 
har mistanke om vold. 
Med hjælp fra gode folk blev 
videoen og det relaterede indhold 
set mere end 300.000 gange via 
Danners sociale medier i decem-
ber 2020 og januar 2021. En række 
influencere delte også kampagnen 
på deres sociale medier.
Naboværns-kampagnen havde 
både konkrete eksempler på, hvor-
dan vold hos naboen kan komme 
til udtryk og vejledninger til, hvad 
man kan gøre som nabo.

Tusind tak til alle, der donerede 
deres tid og arbejde, så Naboværn 
kunne realiseres.

NABOVÆRN – TAK 
FOR DIT NABOSKAB

Med en særlig pulje fra Socialmi-
nisteriet blev det muligt for Dan-
ner, i samarbejde med Kvinde-
hjemmet, Dansk Kvindesamfund 
og LOKK, at oprette Nødkrise-
center København i fire måneder 
i 2020. Det skete for at beskytte 
kvinder og deres børn mod 
partnervold under nedlukningen.
Sikkerheden var særligt stor om-
kring Nødkrisecenter København, 
og et sikkerhedsfirma hjalp med 
både overvågning, patruljering og 
digital sikkerhed mv. 

”Volden har været livsfarlig for 
nogle af de kvinder, vi indlogerede. 
De havde været udsat for ekstraor-
dinært grov og alvorlig vold. Al vold 
er selvfølgelig alvorlig, men ud 
over at være forslåede, havde flere 
af kvinderne oplevet kvælertag og 
dødstrusler. Fx havde de i detaljer 
fået at vide, hvordan de ville blive 
slået ihjel. Den slags har vi hørt 
og oplevet før, men ikke i så udtalt 
grad,” fortæller Susanne Lam-
hauge, som er leder af Danners 
krisecenter, og også leder af 
Nødkrisecenter København. 

APPEL BLEV HØRT
Flere af de 23 kvinder og 27 børn, 
som søgte tilflugt på Nødkrise-
center København under den 
første coronanedlukning, havde 
barske historier med sig. 

Coronarestriktioner om at blive 
mest muligt hjemme var sær-
lig problematisk for familier 
med vold eller latent vold, fordi 
kvindens almindelige gøremål 
og åndehuller uden for hjemmet 
forsvandt. Derfor var Socialmini-
ster Astrid Krag heldigvis hurtig 
til at opfatte vores appel om at 
gøre noget særligt for de kvinder 
og børn, der under nedlukningen 
i hast måtte flygte fra en farlig 
partner eller far. 

NØDKRISECENTERET HAVDE 
TRE PRIMÆRE FORMÅL: 
•   Stoppe volden og bringe 
 kvinden og eventuelle børn 
 i sikkerhed  
•   Yde krisehåndtering og sta-

bilisere kvinder og børn, der 
flyttede ind  

•   Understøtte kvindens fasthol-
delse i sin beslutning om at 
flytte sig væk fra volden 

”I Danner er vi ikke i tvivl om, at vi 
har reddet liv. Vi har også lært at i 
en krisetid som denne, så har Dan-
mark ikke et nationalt beredskab, 
der beskytter kvinder og børn mod 
vold i hjemmet. Ingen må overlades 
alene med en voldsudøver, og der-
for skal den opsøgende indsats hos 
udsatte borgere optrappes – og 
ikke fjernes – i krisesituationer,”
siger Susanne Lamhauge.
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Fra 1. oktober 2020 blev tilbuddet Sig det til nogen 
udvidet fra tre til fem byer i landet. Voldsudsatte 
kvinder kan dermed tilbydes ambulante rådgivnings-
forløb hos de respekterede krisecentre i Kolding, 
Holstebro, Randers og Ringsted samt to steder i 
København, nemlig hos Kvindehjemmet og Danner. 
Folketingets bevilling til at udvide Sig det til nogen 
kom i kølvandet på en positiv evaluering, hvor netop 
den voldsfaglige støtte blev fremhævet som et virk-
ningsfuldt element for målgruppen.
 
”Kvinderne får en bedre forståelse for deres situation 
og redskaber til at håndtere den. De får en forøget 
trivsel og tro på egne evner og ressourcer, og de bliver 
mindre udsat for vold. Dermed opnår Sig det til nogen, 
med en relativt kort og ambulant (dvs. billig) indsats, 
at rykke kvinderne rigtig meget” - Oxford Institutes 
evaluering af Sig det til nogen.

Rådgivning på engelsk og arabisk i København 
Sig det til nogen har også udvidet paletten af tilbud, 

så man nu i København kan modtage rådgivning på 
engelsk og arabisk. Samira Damiri, som står for råd-
givningen på fremmedsprog, forklarer, hvorfor der 
er brug for en kulturel brobygning til voldsudsatte 
kvinder med arabisk baggrund. 

”Med det arabiske tilbud når vi kvinder, som ellers ikke 
ville få hjælp. Mange af kvinderne har brug for en rådgi-
ver, der har indgående kendskab til den arabiske kultur. 
Selvom man taler fint hverdagsdansk, har man brug for 
at kunne udtrykke sig nuanceret, når det handler om 
noget så komplekst som vold. Kvinderne mangler ofte 
også systemforståelse og kender ikke deres rettigheder 
i Danmark. Den problematik forsøger vi at tage højde 
for,” siger Samira Damiri, socialrådgiver i Danner.

VOLDSFAGLIG RÅDGIVNING I FEM BYER    

I efteråret havde Danner 
besøg af Socialminister 
Astrid Krag og forfat-
ter Sara Omar til et 
arbejdsmøde, hvor der 
bl.a. blev udvekslet viden 
om bekæmpelse af vold 
mod børn og kvinder i 
minoritetsmiljøer.
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KEFA ABU RAS HÆDRET MED 
DANNERS ÆRESPRIS 2020
Det var en tydeligt rørt Kefa Abu Ras, der modtog Dan-
ners Ærespris 2020 på Odense Rådhus. Overrækkelsen 
blev arrangeret som en overraskelse for Kefa, hvor bl.a. 
Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel var med på 
spøgen. 

At hun fik prisen i 2020, kommer til gengæld næppe bag 
på dem, der kender Kefas arbejde. Hele sit arbejdsliv 
har hun styrket udsatte kvinder, og som frontfigur i den 
nystartede organisation Søstre mod vold og kontrol, har 
Kefa bevidst stukket hånden i en hvepserede for at tage 
et opgør med patriarkalsk vold og kontrol mod kvinder i 

minoritetsmiljøer. Og det arbejde er ikke uden personlige 
omkostninger.

”Det har været rigtigt hårdt på det sidste, så det her går 
ind i hjertet på en ubeskrivelig måde. Nu ved jeg, at vi 
ikke er alene, fordi Danner har taget os under sin vinge. 
Søstersolidaritet betyder meget, for vi kan ikke klare den 
her kamp alene. Vi har brug for vores danske medsøstre 
til at inspirere os - vi har brug for deres opbakning. De 
kæmpede gennem 50’erne, 60’erne og 70’erne, og vi har nu 
brug for at gøre det samme som dem,” sagde Kefa Abu Ras 
til Fyens Stiftstidende ved overrækkelsen. 

Ved overrækkelsen 
deltog medlemmer 

af Danners æres-
prisudvalg, ansatte 

fra Søstre mod vold 
og kontrol, Oden-

ses borgmester 
Peter Rahbæk Juhl, 

Danners direktør 
Lisbeth Jessen, 

samt Kefa Abu Ras 
og hendes mand.

9   9   9   



Mere end 35.000 danskere har skrevet under på 
Danners underskriftsindsamling Stop Kvinde-
drab. Danner har brugt underskrifterne til at få 
talt med toppolitikere og organisationer, der ser 
positivt på vores forslag til forebyggelse af både 
vold mod kvinder og partnerdrab mod kvinder.

Hvis disse forslag føres ud i livet, kan de ifølge 
Danner forebygge nogle af de cirka 12 årlige 
partnerdrab på kvinder, og de kan forebygge 
partnervold og øge livskvaliteten markant hos 
nogle af de cirka 70.000 kvinder og 18.000 mænd, 
der er udsat for psykisk partnervold hvert år.

Danners forslag:
• Opkvalificering af fagfolk, så de bedre kan 

handle på en mistanke om partnervold
• Særlige ressourcer hos politiet til efterforsk-

ning og forebyggelse af kønsbaseret vold
• Ambulant rådgivning til voldsudsatte og ud-

øvere skal skrives ind i Serviceloven
• Oplysning om ligeværd, sexisme og risiko-
 adfærd for at forebygge vold
• Permanent handlingsplan mod partnerdrab 

og vold i nære relationer

VI KAN FOREBYGGE KVINDEDRAB  
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Vi kan ikke stoppe partnerdrab 
på kvinder, hvis ikke retsvæsen, 
forskning og samfund anerkender, 
at drabene er kønnede. For kvin-
dedrab og vold mod kvinder i nære 
relationer er udtryk for normer, der 
knytter sig til mandlig dominans. 
Sådan lød hovedbudskabet fra en 
velbesøgt konference med føre-
nde fagfolk og meningsdannere i 
panelet. Sammen med Alternativet 

var Danner vært for konferencen i 
marts få dage inden coronanedluk-
ningen trådte i kraft.  
Danner arbejder løbende – meget 
gerne i partnerskaber - med at 
oplyse om forebyggelsespoten-
tialet for at stoppe kvindedrab og 
kønsbaseret vold. Det gør vi både 
gennem konferencer, politiske mø-
der, uddannelsestilbud, oplysning i 
medier og via kampagner.

I maj 2020 overrakte frivillige og ansatte fra Danner de første 23.008 
underskrifter til fremtrædende politikere, Her er det sammen med Radikale 
Venstres medlem af Europaparlamentet Karen Melchior (i rødt tøj) samt 
hendes studentermedhjælpere. I 2020 valgte Karen Melchior, at fortælle om 
sit eget langvarige forhold til en psykisk voldelig mand. Hun vil vise, at også 
ressourcestærke kvinder udsættes for psykisk vold. Hendes budskab er, at 
man ikke skal tro, at alle forhold kan ’fikses’ – den bedste løsning kan være 
at forlade ham, eller søge hjælp til at forlade ham.
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KONFERENCE: 
KØN STÅR I VEJEN FOR AT 
BEKÆMPE KVINDEDRAB
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INTERNATIONAL 
UNDERVISNING 
I DIGITALE RUM 

I 2020 havde Danner som vanligt plan-
lagt flere kurser for fagfolk i udlandet, 
men grundet pandemien blev de alle 
aflyst. Derfor var vi nødt til at sadle om 
og lancere onlinekurser. Intet er som 
bekendt så skidt, at det ikke er godt for 
noget, for coronaen har vist os et stort 
potentiale i onlineformatet, som også 
vil bestå, når vi igen kan rejse.

HOTLINE OG EGENOMSORG
Gennem det digitale rum ydede vi i maj 
professionel sparring til medarbejdere 
i det tunesiske krisecenternetværk, og 
i juni uddannede vi medarbejdere på 
Tunesiens hotline for voldsudsatte, som 
i pandemiens første måneder oplevede 
en mangedobling i antal henvendelser.
I efteråret holdt vi to tre-dages kur-
ser med deltagere fra både Marokko, 
Tunesien, Egypten og Jordan. Fokus var 
på, hvordan man passer på sig selv i 

arbejdet med traumer og vold. Om-
sorgstræthed er en kendt udfordring 
for bl.a. krisecentermedarbejdere, og 
under pandemien er denne udfordring 
kun blevet intensiveret af dels isolation 
af den enkelte medarbejder, dels en 
generel stigning i vold mod kvinder. En 
deltager formulerede kursets effekt 
som ”tre dages gruppeterapi,” – et ud-
sagn der bekræfter os i vigtigheden af 
at afholde kurserne, selvom det fysiske 
møde blev erstattet med et virtuelt 
rum.

ONLINEFORMATET BESTÅR 
Selv når vi igen en dag kan rejse, vil vi 
bruge onlineformatet til at mødes med 
tidligere kursusdeltagere og understøt-
te deres fortsatte brug at de metoder, 
de har lært på de fysiske kurser.

Multisproget workshop bl.a.  
om de følelser man kan have 

som krisecentermedarbejder. 
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DRENGE OG FÆDRE BLIVER 
ROLLEMODELLER I PALÆSTINA
I et land hvor vold mod kvinder er normaliseret, og hvor 
ydre politisk pres skaber nogle vanskelige, nærmest van-
vittige, leveforhold, så viser det palæstinensiske civilsam-
fund, at de har modet og viljen til at ændre normerne 
indefra. I Danner er vi stolte af at være med til at fremme 
ligeværd og understøtte en ny generation i Palæstina, som 
vil stoppe vold mod kvinder og børn.

I samarbejde med bl.a. den palæstinensiske kvindeorga-
nisation RWDS afholder Danner workshops om vold og 
kønsnormer i Betlehem og andre palæstinensiske byer. 

VOLD LØSER IKKE KONFLIKTER
Omkring 400 skoleelever i de ældste klasser, som har 
deltaget i workshops, fortæller, at de i meget høj grad har 
fået en langt bedre forståelse for voldens former. De giver 
udtryk for, at piger og kvinder skal være helt ligestillede 
med drenge og mænd i hjemmet og i samfundet, samt at 
det aldrig er i orden for en dreng eller mand at bruge vold 
som forsøg på at løse konflikter i hjemmet. 

EN FAR SLÅR IKKE SIN KONE
Også de hundredevis af fædre, som har deltaget i work-
shops om normer, har fået rykket synet på deres egen 
rolle i familien, og de har nye fået værktøjer til at forvalte 
deres faderrolle på en konstruktiv måde. Den danske 
organisation BABA har i samarbejde med Danner givet 
inspiration til en gruppe mandlige socialrådgivere om at 
arbejde specifikt med fædre for at forebygge nogle af de 
mange kønsbaserede konflikter i hjemmet. 

”En engageret far ville ikke slå sin kone, for han ville miste
respekt som den rollemodel, han gerne vil være,” siger en
deltager efter en workshop.

Flere af deltagerne fortæller, at de har en nyfunden 
følelse af succes i deres faderrolle, og at de nu er bedre i 
stand til at håndtere dagligdagens familiekonflikter på en 
ikke-voldelig måde. 

KVALITETSSTØTTE TIL VOLDSUDSATTE
Mens arbejdet med at skubbe til normerne har en grund-
læggende forebyggende effekt, så er det naturligvis også 
centralt for Danner at sikre konsekvent kvalitetsstøtte til 
voldsudsatte. Vores projektarbejde i Palæstina har derfor 
understøttet både gruppe- og individuel rådgivning til 
omkring 100 kvinder og 40 børn. Samtidig har et kerneele-
ment i projektet været at styrke frontpersonalet i at passe 
bedre på sig selv, for bl.a. at kunne yde en stabil service til 
voldsudsatte kvinder og børn. 

”Når man arbejder med vold, er der en udpræget risiko for 
selv at blive påvirket af traumerne, opleve omsorgstræthed 
eller at brænde helt ud. Derfor har vi undervist socialarbej-
dere i konkrete strategier for at reducere stressniveauet og 
give egenomsorg. Det har tydeligt øget motivationen hos 
medarbejderne, og de har opretholdt et mere kontinuerligt og 
kompetent støttesystem for voldsudsatte kvinder flere steder 
i Palæstina,” fortæller Signe Borker Bjerre, international 
programleder i Danner.
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SEKSUEL VOLD: 
”SLUKKNAPPEN BLEV MIN 

MÅDE AT OVERLEVE PÅ”
14   



28 procent af de kvinder, der kommer på kvindekri-
secentre, har været udsat for seksuel vold, siger de 
officielle tal. Men nyere forskning tyder på, at langt 
flere kvinder har levet i parforhold, hvor seksuel og 
seksualiseret vold har været en del af hverdagen. 

Da Mette begyndte i terapi i Danners ambulante 
rådgivning Sig det til nogen, havde hun endnu ikke 
erkendt, hvad hun havde været udsat for. Hendes 
virkelighed var komplet forvrænget efter fire år 
sammen med den flotte, charmerende mand, der 
havde udviklet sig til en uforudsigelig, sadistisk ty-
ran. Han var ekstremt jaloux, truede med selvmord, 
beskyldte hende for utroskab, kaldte hende ’luder’ 
og ’spermtøs’, gjorde hende gravid flere gange og 
pressede hende til flere aborter. 

Engang voldtog han hende blot nogle timer efter, at 
hun var kommet hjem fra hospitalet efter en kirur-
gisk abort.

ET MENNESKE, DER IKKE LÆNGERE 
EKSISTEREDE
Der gik flere måneder, efter at forholdet var slut, før 
Mette søgte hjælp. Hendes venner pressede hårdt 
på for at få hende til at kontakte Danner, selvom 
hun stadig bortforklarede volden. 

”Terapeuten talte til et menneske, der ikke længere 
eksisterede. Jeg kunne faktisk blive irriteret på hende, 
fordi hun ikke, ligesom mig, følte medlidenhed med 
ham og godt kunne forstå, hvorfor han havde gjort, 
som han havde gjort – og at det var min egen skyld,” 
siger hun.

I dag ville Mette ønske, at hun havde bedt om hjælp 
noget før. Sammen med terapeuten brugte hun lang 
tid på at indse, hvad hun havde været udsat for og 
på at overvinde den skyldfølelse, hendes ekskære-
ste havde indprentet i hende. Og på at få en hverdag 
til at fungere. 

- Hvis jeg for eksempel har besøg af en håndværker, 
der pruster og stønner, bliver jeg nødt til at holde mig 
for ørerne. Og hvis jeg hører nogen råbe ’luder’, så 
kan jeg godt mærke det. Før i tiden kunne jeg slet ikke 
få vejret og begyndte at græde. Det var meget vold-
somt. Nu er ord og lyde, der minder mig om ham, bare 
som baggrundsstøj – og det påvirker mig derfor ikke 
i samme grad i hverdagen længere. Men minderne 
kommer jo. Det kan man ikke undgå,” fortæller Mette. 
i en større artikel på alt.dk.

LIGE DÉR TÆNKTE JEG, AT JEG 
MÅTTE FINDE EN SLUKKNAP, 
FOR JEG TURDE IKKE LÆNGERE 

GØRE MODSTAND. SLUKKNAPPEN BLEV 
MIN MÅDE AT OVERLEVE PÅ.” 

Af hensyn til kvindens heling er hun anonymiseret.
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I foråret 2020 konstaterede vi med forfærdelse, at volden 
eskalerede i de danske hjem i takt med, at restriktionerne 
strammede til i forbindelse med corona. Heldigvis mødte vi 
også en utrolig varm opbakning fra både private danskere, 
fonde og virksomheder, der ønskede at hjælpe de mange 
kvinder og børn, som var isolerede og fangede i deres 
hjem med en voldelig partner. 

”Jeres store opbakning og støtte betyder alverden. 
Den folkelige opbakning giver tyngde, når vi skal være 

stemme for voldsudsatte kvinder og børn. De 
mange donationer betyder, at vi kan forebygge, 

oplyse og hjælpe endnu flere voldsudsatte kvinder
 til et liv uden vold. Så stor tak til alle Danner Vennerne, 

fondene og de mange virksomheder, der har valgt 
at støtte op om vores sag i 2020,” 

siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner.

Opbakningen til arbejdet for voldsudsatte kvinder og børn 
er steget markant over de senere år. Ved udgangen af 
2020 havde vi knap 5.000 Danner Venner, der hver måned 
støtter Danner økonomisk. Danner Vennernes opbakning 
vægter højt, når vi taler med politikere og andre ansvarlige 
myndigheder. Sammen kan vi stoppe volden og redde liv. 

TAK FOR JERES STORE STØTTE 

SAMMEN STOPPER VI 
VOLDEN OG REDDER LIV

Vil din virksomhed vide mere om Danners 
erhvervssamarbejder, er du altid velkommen 

til at ringe til vores fundraisingansvarlige Julie 
Tolstrup på 30 78 58 61, og høre om jeres mu-

ligheder for at indgå et samarbejde.
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UNIQLO OG DANNER
– SAMMEN ER VI STÆRKERE
Siden det japanske tøjfirma UNIQLO i 2019 slog 
dørene op på Strøget på samme adresse, hvor 
Grevinde Danner drev sin modebutik fra 1844 til 
1846, har Danner og UNIQLO haft et værdifuldt 
samarbejde. 

Foruden en stor økonomisk donation til Danner i 
2020, har UNIQLO doneret masser af nyt tøj til kvin-
der og børn på Danners krisecenter og i det nødkri-
secenter, som Danner var med til at opstarte og drive 
pga. øget vold under første coronanedlukning. Tøjet 
har været til stor glæde for de kvinder og børn, som 
ikke havde meget tøj med sig på krisecenteret og 
som har en sparsom økonomi til selv at købe tøj. 

For at sætte ekstra fokus på samarbejdet og 
på volden i hjemmet, afholdt Danner og UNIQLO 
sammen fotoudstillingen ”Livet Efter Volden” med 
billeder af den prisvindende fotograf Marie Hald. Fra 
butikken sendte vi interview via de sociale medier, 
da der ikke kunne afholdes fysisk fernisering pga. 
coronarestriktioner. UNIQLO har solgt merchandise 
til fordel for Danners arbejde, ligesom en del af 
butikssalget i perioden også gik til Danners arbejde 
for voldsudsatte kvinder og børn. 

Sammen med UNIQLO står vi stærkere i at kunne 
nedbryde tabuet om vold i hjemmet, og sammen kan 
vi hjælpe endnu flere voldsudsatte kvinder og børn. 

Grevinde Danner,
malet af David Monies, 1850.
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DANNERS INDTÆGTER 2020
I ALT 40.254.561 KRONER

RÅDGIVNING OG ANDRE 
FAGLIGE INDSATSER 
I ALT 15.772.603  KRONER 

                    17.766.655  KR

                     6.715.303  KR 

                            15.772.603  KR

Krisecenterdrift
 

Bidrag fra private, fonde og 
erhverv til Danners arbejde

Rådgivning og andre 
faglige indsatser 2% 

Uddannelse og foredrag

52% Ambulant hjælp 
og rådgivning

12% 
Forskning og 

metodeudvikling 6% 
Særlige aktiviteter for
Danners beboere

16% 
Internationale 
partnerskaber

15% 
Nødkrisecenter København
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I 2020 fik kvinder og børn på Danners krisecenter mulighed 
for at tage på en uges sommerhøjskole ude i det fri for at 
mærke naturens helende kraft på egen krop og psyke. Og 
hele sommeren kunne de komme til legeaktiviteter i Danners 
have.
Mange af kvinderne oplevede, at tid i naturen gav dem bedre 
søvn, mere ro og bedre trivsel, og at det var et frirum med 
mere overskud til positivt samvær.

SOMMEREN I DANNER HAR
HELENDE KRAFT 

DET VAR SJOVT OG 
ANDERLEDES AT VÆRE 

SAMMEN MED MIT BARN.” 

JEG HAR VIRKELIG OPDAGET, 
HVAD NATUREN KAN.” Ud over den planlagte sommerhøjskole fik 

Danner mulighed for, med bidrag fra Danner 
Venner og andre, at hyre en dygtig antropo-
log med erfaring i at bruge leg som helende 
kraft. 
Tre gange om ugen blev Danners have til en 
eventyrlig legeplads og et spændende værk-
sted for børn og mødre. De sjove sommerak-
tiviteter med maling, musik og magiske feer 
var med til at styrke mor-barn-relationen og 
fortrænge oplevelser med vold, som sidder 
i kroppen.

”Det vigtigste er, at mødre og børn oplever 
nogle succeser sammen, som de både kan 
tage med hjem på værelset her og med ud i 
verdenen uden for krisecenteret,” siger 
Amalie Houmann, antropolog og legetante. 
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TAK TIL FONDE OG 
SAMARBEJDSPARTNERE
A. Brøndums Legat • A. P. Møller Fonden • Aage og 
Johanne Louis-Hansens Fond • Any og Richard Sperlings 
Fond • Avnedefonden • C. A. Teschs og Hustrus Fond • 
Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary 
Bechgaards Fond • Ellen og Knud Dalhoff Larsens 
Fond • Dansk Sygeplejeråd • Ellen Hørups Fond • Enid 
Ingemanns Fond • Fabrikant Adolph Møller og hustru 
Antoinette Møllers Fond • Fabrikant Chas. Otzens Fond • 
Familien Hede Nielsens Fond • Fonden af 17-12-1981 • 
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat • Frimodt-Heineke 
Fonden • Georg og Emma Warburgs Mindefond • Gerda 
Laustsens Fond • GTN Fonden • Hoffmann og Husmans 
Fond • K. Juby Smiths Legat • Kai Lange og Gunhild Kai 
Langes Fond • Kirsten og Hans Rasmussens Legat • 
Kong Frederik den Syvendes Stiftelse • Velfærds- og 
forskningsfonden for pædagoger • 23-9 1909 Fonden • 
Lemvigh-Müller Fonden • Direktør cand.polyt Louis 
Lundbye hustru og børns Legat • Lysgaard Fonden • 
Hotelejer Mads Kokholms og Hofjægermesterinde Maria 
Andersens Fond • Marie og M. B. Richters Fond • 
Metro-Schrøder-Fonden • Mogens Juel Jacobsens 
Legat • OAK Foundation Denmark • Konsul, Grosserer 
Osvald Christensens Mindefond • Otto og Gerda Bings 
Mindelegat • Overlæge Kjeld Andersen og hustru Fru 
Ebba Andersen, født Kielbergs Legat • Paula Fanny 
Johanne og Bertrand Olsens Legat • Politiken-Fonden • 
Solar Fonden af 1978 • Thorvald Larsen og Hustru 
Ingeborg Skovs Fond • Torben og Alice Frimodts Fond • 
Toyota-Fonden • Tranes Fond • Tømmerhandler 
Johannes Fogs Fond • Vemmetofte Kloster


