


Danner er en privat, humanitær organisation, Der nationalt og 
internationalt arbejDer for at stoppe volD moD kvinDer og børn.



tak
“2011 blev endnu et travlt år for danner. vi har i krise-

centret haft en belægning på 99 procent, hvilket med al 

tydelighed viser, at der til stadighed er et stort behov for 

danners indsats. vi har optimeret vores indsats i udlandet 

og ført tre bogprojekter ud i livet.

2011 blev også året, hvor Vibe Klarup Voetmann stoppede som direktør 

i Danner. Tusind tak for hendes store indsats de seneste seks år. Jeg 

overtager organisationen i stor respekt og vil kæmpe for, at Danner 

fortsat giver stemme til voldsudsatte kvinder og børn. 

Vores ambitioner er mindst lige så store for 2012. Tak til alle vores 

støtter, som gør vores arbejde muligt. Hver en krone tæller.”

Susanne Philipson, direktør i Danner

danners ledelse

Susanne Philipson, direktør. Helle Walsted, leder af Danners Rådgivning og 

Krisecenter. Birgitte Hansen-Hoeck, økonomichef. Henriette Højberg, leder af 

Danners Videncenter. Maria Stetter Rubin, kommunikationschef.



FLERE FåR Råd 
og HJÆLP I daNNER
vi har haft 2.043 ambulante henvendelser i 2011, en 

stigning på 138 pct. siden 2004

Krisecentret har også i 2011 haft stor opmærksomhed på voldsudsatte 

børn. Det kulminerede med en stor konference i samarbejde med 

Servicestyrelsen, hvor der under overskriften “En barndom uden vold 

– de voksnes ansvar” blev sat fokus på børnenes tarv i sager om vold. 

”Jeg er rigtig glad for at bo her. Så kan jeg sove om natten, og min mor 

er blevet meget gladere. Efter vi flyttede ind på Danners Krisecenter, er 

mor og mig begyndt at snakke sammen. Bare vi var kommet noget før.”

Voldsudsat dreng bosat på Danners Krisecenter



Et oPHoLd På 
kRIsEcENtER kaN 
IkkE stå aLENE
omkring halvdelen af de kvinder, som fraflyttede danners 

krisecenter i 2011 modtog kortere eller længere efter-

værnsforløb

”Et gruppeforløb er til stor støtte. Vi laver i fællesskab en handleplan, 

når forløbet er slut. Her beskriver kvinden, hvordan hun vil holde fast i 

sin beslutning om at komme væk fra volden, hvor hun kan få hjælp og 

støtte, og hvordan hun skærper opmærksomheden på sine børn. Det er 

en god støtte i det nye liv uden vold.”

Annette Pedersen, socialrådgiver og kontaktperson for Danners efterværnsgrupper

”Det har betydet meget for mig at være med i gruppen. Jeg kunne se, 

at jeg ikke var anderledes. At jeg ikke var alene. Jeg kunne få luft og 

forståelse for min situation. Jeg har lært, hvilke konsekvenser volden har.”

Voldsudsat kvinde i Danners efterværnsgruppe

Vi uDgAV mEToDEHånDBog Til fAgfolK og friVilligE

“Danners metodehåndbog – Sådan arbejder vi”: første bog 

af sin art i Danmark som giver et unikt indblik i krisecentrets 

metodiske arbejde med voldsudsatte kvinder og børn.

71 kvINdER og 
51 bøRN HaR boEt 
På daNNERs 
kRIsEcENtER I 2011
26.000 kvinder er udsat for partnervold i danmark

hvert 5. barn er udsat for vold i danmark

KilDEr: “Vold i nære relationer”: Helweg-larsen og Plauborg. Sif og minister for ligestilling 2012 

“Vold mod unge i Danmark”: Korzen, fisker og oldrup.  Sfi 2010



“voLd kaN aLdRIg 
REtFÆRdIggøREs“
”Danner er en af de vigtigste humanitære organisationer i Danmark 

og yder en vigtig indsats for kvinder og børn, der lever med vold tæt 

inde på livet. 26.000 danske kvinder bliver hvert år udsat for vold af 

deres partner. Vold kan aldrig retfærdiggøres. mit budskab er: 

”Elsk din kæreste ordentligt.”

mikkel Kessler, professionel bokser, ambassadør for Danner





daNNER HaR 
vÆREt vERdEN 
RUNdt I 2011 
danners videncenter har været i jordan, libanon, 

egypten og tunesien i forbindelse med vores interna-

tionale projekter og aktiviteter

Vi har også været i Holland, italien og norge, hvor vi har deltaget i 

konferencer og studieture. udveksling af viden udvider altid perspek-

tiverne i vores arbejde med at nedbryde tabuet om vold mod kvinder 

og børn. 

i 2011 indgik vi et samarbejde med udenrigsministeriet og Den Danske 

Ambassade i Kabul om opkvalificering af krisecentre i Afghanistan. 

vIdENcENtREt bag 
3 UdgIvELsER I 2011
“om vold”

“om vold”: Skolemateriale til 5.- 6. klasses elever er blevet distribueret 

til 2000 skoler i Danmark, og der er stor efterspørgsel på materialet. 

“danners metodehåndbog – sådan arbejder vi”

“Danners metodehåndbog – Sådan arbejder vi”: første bog af sin art i 

Danmark som giver et unikt indblik i krisecentrets metodiske arbejde 

med voldsudsatte kvinder og børn.

“familien betyder alt”

“familien betyder alt” – den største nordiske kvalitative undersøgelse 

af vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Bogen er et resul-

tat af et samarbejde mellem Danner, Trygfonden og forskerne Yvonne 

mørck, Bo Wagner Sørensen og Sofie Danneskiold-Samsøe, alle fra 

roskilde universitet. Bogen er udkommet i 2. oplag. 



“FoRtIELsE aF 
voLd gavNER 
voLdsUdøvERNE“
”Der findes mange myter om og årsager til vold. Det vil vi gerne gøre 

op med, og derfor har vi skrevet ”familien betyder alt” – den hidtil 

største nordiske kvalitative undersøgelse af vold mod kvinder i etniske 

minoritetsfamilier. fortielse og bortforklaring af vold mod kvinder 

gavner voldsudøverne, ikke de voldsramte kvinder. Vi vil gerne give 

stemme til de mange kvinder, der må tage på krisecenter for at leve 

et liv uden vold.”

Yvonne mørck, Sofie Danneskiold-Samsøe og Bo Wagner Sørensen, alle ph.d. i antropologi, 

roskilde universitet





FRIvILLIgE og 
MEdaRbEJdERE 
LøFtER I FLok
i udviklingen fra græsrod til professionel organisation 

spiller frivillige fortsat en afgørende rolle i arbejdet 

for respektfuld kærlighed

i 2011 blev Danners hoveddør åbnet flere tusinde gange. Døren blev 

åbnet af frivillige hænder, som bød voldsudsatte kvinder og børn 

velkommen til trygge rammer i Danner. Samtidig var det frivillige, som 

rørte i gryderne, mens andre frivillige skrev inspirerende artikler til 

vores webmagasin. Vores 260 frivillige løfter mange forskelligartede 

opgaver, og det betyder alt. Derfor etablerede Danner også en ny pris 

på Danmarks nationale frivillighedsdag i 2011 – louiseprisen. Prisen er 

en guldstatuette opkaldt efter grevinde Danner, hvis borgerlige navn 

var louise rasmussen. med uddeling af prisen til alle Danners frivillig-

grupper ønsker vi at anerkende den store frivillige indsats, der dagligt 

ydes i huset. 



dE FRIvILLIgEs 
stoRE INdsats 
”Jeg har beskæftiget mig med børn hele mit arbejdsliv. Jeg besluttede, 

at når jeg gik på pension, ville jeg gøre noget for familier udsat for vold. 

Jeg er meget glad for at være frivillig i Danner – og jeg bliver ved, lige 

så længe jeg kan kravle.”

mariann Karmisholt, 66 år. frivillig i Danners receptionsgruppe

”Jeg er frivillig i Danner, fordi jeg møder en masse inspirerende kvin-

der, og fordi det er skide hyggeligt. Jeg elsker at arrangere og plan-

lægge events, og det er så fedt, når et tjekket arrangement lykkes. At vi 

samtidig hjælper voldsudsatte kvinder er en positiv sidegevinst.” 

Katrine Wibrand, 23 år, frivillig i Danners Eventgruppe





ENdNU Et tRavLt 
åR I daNNER
i 2011 fik vi sat punktum for vores fireårige børneprojekt 

med en stor konference i axelborg, som vi arrangerede 

sammen med servicestyrelsen

500 deltagere sugede inspiration og ny viden til sig under devisen 

“En barndom uden vold – de voksnes ansvar.” 

Vi satte også dagsordenen i danske medier med en række kronikker 

om kvinder og børns rettigheder. Vores ambassadør Anders morgen-

thaler producerede to kortfilm for os, som satte fokus på vold mod 

børn og danskernes berøringsangst med problemet. filmene har 

ghita nørby og Jesper Christensen i hovedrollerne. Budskabet lyder: 

Du skal altid handle, hvis du er vidne til vold mod børn.



tak tIL aLLE 
daNNERs vENNER 
– I gøR EN stoR 
FoRskEL  
Hvert eneste medlem af Danners Venner er med til at sikre, at Danner 

har en stabil økonomi. 55 kroner om måneden lyder måske som en 

dråbe i havet, men for det beløb kan vi nå rigtig langt. Tak for det. og 

tak for at du med dit engagement er med til at bryde tabuet om vold i 

nære relationer. Du medvirker direkte til, at flere voldsudsatte kan leve 

et liv uden vold.

Vi vil gerne skabe unikke oplevelser for vores medlemmer. Derfor 

tilbyder vi mindst fire gratis arrangementer om året samt inspire-

rende nyhedsbreve om Danners arbejde. i 2011 havde vi fornøjelsen af 

at tilbyde diverse teateroplevelser, og her i Danner havde vi arrange-

menter med fx Christine feldthaus, Suzanne Bjerrehuus, Søren fauli, 

Pernille rosenkrantz-Theil og rasmus Tantholdt.



daNNERs vENNER 
– INgEN sag ER 
vIgtIgERE 
”Danners arbejde med at sikre voldsudsatte kvinder og børn en tryg 

fremtid er en sag, der fortjener al det fokus, den kan få. Samtidig 

tilbyder Danner det ene fantastiske arrangement efter det andet. Hvis 

man kan undvære 55 kroner om måneden, kan jeg ikke forestille mig 

en vigtigere sag at støtte.” 

mette Bagger, medlem af Danners Venner





bEsøg FRa 
REgERINgEN, 
UN WoMEN og 
Los aNgELEs 
i 2011 bød danner en lang række toneangivende person-

ligheder velkommen i vores hus 

Vi havde bl.a. fornøjelsen af møder med justitsminister morten 

Bødskov og socialminister Karen Hækkerup.

President for un Women, michelle Bachelet, holdt møde sammen 

med ligestillings- og kirkeminister manu Sareen og blev inspireret af, 

hvordan Danner arbejder med kvinderne og børnene på krisecentret, 

og hvordan vi påvirker ligestillingsdebatten.

Danners Ærespris 2011 blev skabt og generøst skænket af den 

anerkendte keramiker Ditte fischer, som er kendt for sine 

smukke keramiske produkter i klassisk design af høj kvalitet. 

Prisen bestod også af et medlemskab til Danners Venner. 

Vi havde også den store ære at ønske ole Henriksen tillykke med 

Danners Ærespris – en pris, han fik overrakt af to repræsentanter fra 

Danners 260 frivillige med begrundelsen: 

”ole Henriksen er et lysende eksempel på, at det er muligt at komme 

videre efter at have levet i et voldeligt parforhold. med sin åbenhed er 

han med til at bryde tabuet om vold i nære relationer.”

ole Henriksen fik Danners Ærespris som den første mand.

KrEDiTEring Af foToES På oPSlAgSTAVlE: 

foto af Karen Hækkerup (fotograf lars Svankjær) 

foto af morten Bødskov (fotograf Claus Bjørn larsen) 



bøRN FoRtJENER 
EN baRNdoM UdEN 
voLd 
”i 2011 etablerede vi virksomhedsnetværket grevindens Venner, der 

forsøger at skaffe midler til Danners arbejde. Alle børn fortjener en 

barndom uden vold. Derfor opfordrer vi alle virksomheder til at støtte 

Danner.”

Alfred Josefsen, fhv. adm. dir. irma AS, adjungeret professor, forfatter og foredragsholder, 

ambassadør for Danner

Alfred Josefsen står sammen med en række andre socialt 

bevidste virksomhedsledere bag netværket grevindens Venner. 

netværket står blandt andet bag ”runde ned-princippet”, hvor 

virksomheder donerer det beløb, der alligevel rundes ned i 

forbindelse med årsregnskabet. læs mere på danner.dk 



“I dE koMMENdE
åR, ER dEt voREs 
MåL…
at inddrage civilsamfundet endnu mere for at bryde tabuet og forebygge 

vold i nære relationer. Danner vil fortsat skabe ny dokumentation og 

erstatte myter med fakta. Vores frivillige er vigtige ambassadører, og 

Danner skal være et hus, hvor endnu flere frivillige arbejder sammen 

for at stoppe vold mod kvinder og børn.

 

Vi vil give den bedste hjælp og rådgivning til pårørende, fagfolk og volds-

udsatte kvinder – og vende blikket mod udlandet, bl.a. Afghanistan, 

hvor Danner skal opkvalificere personale på landets krisecentre. Både 

globale og hjemlige udfordringer bør tage afsæt i de fælles udfordringer 

med lige rettigheder, kønsopdeling og kønsstereotyper, som både ram-

mer mænd og kvinder. fremtidens ligestillingsdebat er en fælles sag.”

Betina Heldmann, bestyrelsesformand i Danner



FRIvILLIgE
danners 260 engagerede frivillige lægger deres kræfter i 

mange forskellige frivilliggrupper:

Administrationsgruppen

Aftenvagter (Harper, Sirener, fruentimmer, Hexe)

Callcenter

Dagvagter

Eventgruppen

foredragsgruppen

Juragruppen

netrådgivningen 

netværksgruppen

Politisk gruppe

receptionsgruppen

redaktionsgruppen

bEstyRELsEN
formand betina heldmann 

Dommer 

næstformand jeanette melchior

retsassessor og frivillig hos Joan-Søstrene

channe alison maneth bjerringgaard

Kontorfuldmægtig i folketinget

mette meisner

Koordinator i Socialforvaltningen, Københavns Kommune og frivillig 

i krisecentret

dorthe elise svinth

Sekretariatchef, Københavns Kommune og frivillig i Juragruppen

susanne larsen

Tidl. direktør for SAS Danmark

birgitte tausen

Økonomidirektør i lærerstandens Brandforsikring

kirstine nylev

Studerende, samfundsvidenskab og frivillig i krisecentret



HvoR koM PENgENE 
FRa – 2011 
i 2011 kom 16% af vores indtægt fra private. Den indtægt vil vi gerne 

tredoble for at nå vores mål – derfor har vi brug for din støtte.

Hvad gIk PENgENE 
tIL – 2011
Vi hjælper og rådgiver voldsudsatte kvinder og børn og pårørende: 73% 

Vi iværksætter forskning om og dokumenterer vold mod kvinder 

og børn: 15%

Vi oplyser om og forebygger vold i nære relationer: 12%



gaver og hjælp

Aller

Anni Pape

Baisikeli

Best Seat

Black Colour

Bobles 

Bupl

Cabi-Shop.dk

Christine feldthaus 

Computercity

Copenhagen Treasure

Ditte fischer

Dj m/K

Dj Virgin Bram 

Egmont fonden

Eurowoman

firstline Communications

fitness World

folketeatret

forlaget Carlsen

frederiksberg Centret 

gyldendals Børnebogsredaktion

Kolja rieffestahl

lea meilandt

lintrup & norgart 

mai manniche

maria fonfara

mb food

mikkel Hyldebrandt

miss fish

mungo Park

nielsen

ole Henriksen

Pb marketing

Pernille rosenkrantz-Theil

Pure Shop

rasmus Tantholdt

Sami Coban 

Skodsborg Kurhotel og Spa

Strup & Strup Kommunikation

Suzanne Bjerrehuus

Søren fauli

The Body Shop

Tivoli

Trafikministeriet

Trendsales

Vela 



biDragYDere

23/9 1909 fonden

Andrea E. rudolph

Anna David

Anthon Berg

Arbejdsløshedskassernes Samvirke

Arnes Børne- og ungdomsfond

Avnedefonden

BHJ fonden

Bikubenfonden 

Bygma fonden

C.A. Tesch’s og Hustru’s fond

C.W. Strandes legatfond

Camille Jones

Carl f.J. Carlson og hustru Camilla Carlsons 

legat

Caroline Corinth

Clara Sofie

Dansk Sygeplejeråd

Danske Banks fond

Direktør Henry Jørgensen og hustru rigmor 

Jørgensens fond

Dorte, Enid og Viggo Carstensens 

Almenvelgørende fond

Enkefru Juliane Buntzen’s (født Köhler’s) 

mindelegat 

Ernst og Vibeke Husmans fond – frantz 

Hoffmanns mindelegat

fabrikejer, ingeniør Valdemar Selmer Trane 

og hustru, Elisa Trane’s fond

fallulah

familiefonden af den 1. oktober 1975

familien Hede nielsens fond

ferd. og Ellen Hindsgauls Almennyttige fond

flS industries A/S’ gavefond

foA

fondation Juchum

foreningen mødres og Børns Bespisning 

giro 413 Dr

grosserer Andreas Collstrop og søn rudolf 

Collstrop’s mindelegat  

gTn fonden

Hagemanngruppen

Hannes fond

Hempel fonden

ida nielsen

international Women’s Club, Copenhagen

Jørgen Esmers mindelegat

Kai lange og gunhild Kai langes fond 

Kjøbenhavns understøttelsesforenings 

legatfond

Knud Højgaards fond

Knud og Dagny gad Andresens fond

Kommandør Valdemar de Coninck og Hustrus 

legat

Kong frederik Vii’s Stiftelse for fattige 

fruentimmer af Arbejdsklassen

Konsul grosserer osvald Christensens 

mindefond, Vejle

Københavns Kommunes Socialforvaltning

Københavns Kommunes Socialudvalg

ladies Circle Danmark 

lager, Post og Servicearbejdernes forbund

lauritzen fonden

lions Club København Østerbro

louis Petersens legat 

ludvigsens legat

lysgaard fonden

mads Øvlisen 

mamafiaen på Drejø

medarbejdernes Honorarfond i novo gruppen

otto Bruuns fond

Poul Due Jensen’s fond 

rikke Baumgarten

rosalie Petersens fond

Skandinavian Tobacco group’s gavefond

The international Women’s Club of 

Copenhagen

Thorvald larsen og Hustru ingeborg Skovs 

fond

Toyota fonden

Tømmerhandler Johannes fogs fond

uddannelseshuset

Virum inner Wheel

Vl73

Zenbilling 

Aase og Ejnar Danielsens fond

stat, kommune og puljer

Center for Krisecentre i København 

Servicestyrelsen 

Social- og integrationsministeriet 

udsatteenheden Københavns Kommune 

bYggeri 

A.P. møller og Hustru Chastine mc-Kinney 

møllers fond til almene formaal

Augustinus fonden



nordea Danmark fonden

oak foundation Denmark

realdania

ambassaDører

Alfred Josefsen

Anders morgenthaler

Camille Jones

mikkel Kessler   

grevinDens venner

Alfred Josefsen

Anna von lowzow

Bolette Christensen

Christian Sparrevohn

frederik Preisler 

lars grarup

marianne Pittelkow

merete Eldrup 

Tue Byskov Bøtkjær

øvrige samarbejDspartnere

Bo Wagner Sørensen 

Den Danske Ambassade i Kabul

Det nationale Voldsobservatorium

Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Elsebeth Krogh

Erik D. Præstegaard 

girlTalk.dk 

global network of Women’s Shelters, gnWS 

Hennah.dk v. uzma Ahmed Andresen 

inger glavind Bo 

institut for menneskerettigheder 

iSoBro

JWu  

KAfA  

Kvindenetværk røde Kors

KVinfo

lDDf  

lokk

rambøll

Sofie Danneskiold-Samsøe 

uAf  

Varmings Tegnestue 

Victoria linn lygum 

Yvonne mørck 

- tak til alle frivillige, ansatte og tak til alle, 

der støtter os.

Design iT’S All ABouT 

foto lEA mEilAnDT



hjælp os meD at stoppe volDen




