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Opkvalificér særlige politienheder: Voldsfaglighed kan forebygge kvindedrab
Baggrund

10-12 kvinder bliver hvert år dræbt af deres partner i Danmark. Forud for drabene ligger typisk længere
perioder med partnervold, som eskalerer gradvist og ender fatalt. I mange tilfælde kunne drabet være
undgået, hvis fagpersoner havde kunnet foretage en voldsfaglig vurdering tidligere i forløbet.
Partnervold er et spørgsmål om magt og kontrol, og forskningen viser tydeligt at risikoen for en voldsudsat kvinde er størst i det øjeblik hun forlader sin partner, da hans magt over hende dermed brydes.
Politiet har i dag ikke nok viden om de grundlæggende dynamikker i partnervold, og derfor ikke optimale
muligheder for at håndtere de involverede parter – og forebygge drab.

Myndighederne
skal vise vejen

I dag omtales partnervold som ’husspektakler’ og kvindedrab som ’familietragedier’. Begge udtryk signalerer gensidighed, og nedtoner alvorsgraden. Som myndighed kan og bør politiet gå forrest ift. at yde den
bedst mulige støtte til ofre for partnervold. En sådan specialiseret tilgang kræver voldsfaglig opkvalificering. Fx har Justitsministerens ekspertpanel for voldtægt anbefalet at ”politi og anklagemyndighed har
viden om traumereaktioner hos ofre der har været udsat for en voldtægt”.

Opkvalificér
politienheders
voldsfaglighed

Politiet rykker ofte ud til partnervold. De skal vurdere situationen på meget kort tid, og uden viden om
vold, kan det være yderst vanskeligt. Her går risikovurderingsværktøjer og voldsfaglighed hånd i hånd.
Vi ser i dag, at alt for mange voldsudsatte kvinder møder et offentligt system, som ikke til fulde forstår partnervold. Volden er tabubelagt og den udsatte er ofte psykisk nedbrudt og kan tvivle på sig selv. Enhver kontakt med det offentlige udgør en unik mulighed for at hjælpe, men samtidigt også en risiko for at svigte fatalt. Afvises hun, bekræftes hun i at hendes sag ikke er vigtig eller farlig nok. Hvis hun derimod mødes med
seriøsitet og forståelse, vil hendes chance for at bryde med volden i tide øges.
Fra Danners praksis kan nævnes som eksempel: En kvindes voldelige ex-partner er meget opsøgende og
hun henvender sig til politiet. Her rådes hun til at samle beviser for alle de mindre hændelser, så man på et
senere tidspunkt kan lave én samlet anmeldelse. Problemet er her: 1) Man forsømmer at dokumentere sagens fulde omfang og kompleksitet, herunder hvor invaliderende den fortsatte uønskede kontakt med
voldsudøveren er, og 2) Man sender et signal til kvinden om, at det hun oplever, ikke er alvorligt nok til at
kunne anmeldes. Hvis en sådan sag ender i drab, vil intet af det forudgående forløb, hvor kvinden er blevet
truet og chikaneret, være dokumenteret, og billedet vil bekræfte fortællingen om en pludselig og enkeltstående tragisk hændelse.

For at optimere politiets potentiale ift. at forebygge kvindedrab, er der behov for opkvalificering på følgende vidensområder:
•
•
•
•

Forståelse af dynamikkerne i partnervold og konsekvenserne for den forurettede
Traumebaseret tilgang til voldsudsatte, voldtægtsofre, etc.
Voldsfaglighed integreret i politiarbejdet, fx ifm. risikovurdering
Særlige udfordringer for migrantkvinder og andre minoriteter

Danner har
erfaring med
opkvalificering

Siden 2012 har Danner afholdt kurser for fagpersoner i Danmark og udlandet. Vi har udviklet og afprøvet et
omfattende træningsmateriale, og vi har uddannet udvalgte medarbejdere til kompetente undervisere. Metoden er erfaringsbaseret, hvilket vil sige at vi altid tager udgangspunkt i deltagernes daglige arbejde og erfaring med emnet. Derved sikres et skræddersyet tilbud med høj relevans, som kan implementeres direkte.
Det endelige kursusdesign vil blive til i tæt samarbejde med Politiskolen og evt. andre aktører som kan bidrage til den samlede opkvalificering af de særlige politienheder

Ulemper ved
forslaget

Det er nødvendigt at kunne tilbyde alle voldsudsatte kvinder det samme gode tilbud. Dette kræver en
ensartet indsats over hele landet, samt opfølgning og koordinering mellem politiets enheder. Derudover
bør man overveje hvordan også andre instanser, såsom familieretshuse og kommuner kan tilbydes opkvalificering på dette område.

Om Danner

Danner driver et rådgivnings- og krisecenter for voldsudsatte, samt et videnscenter der samler og formidler den nyeste viden
om vold mod kvinder og børn, og uddanner fagfolk i Danmark og udlandet.

