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    Kvinderne har 
 fået en stemme i Afghani-
 stan. Og de bruger den 
 også til at tale om vold.

Skolen i Danner 
 Grevindens venner 

 Som en del af erhvervsnetværket 
 Grevindens Venner støtter Flügger 
 Danners arbejde ved at runde ned i   
 årsregnskabet. Interview med bestyrel-
 sesformand i Flügger, Stine Bosse.
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æsten tre år skulle der gå, før Julie 
erkendte, at hun levede i et voldeligt 
forhold. Efter et groft fysisk over-

greb indså hun, at hun måtte væk fra sin 
mand, så hun ringede til lægen, som hen-
viste hende til Danner. 
 ”Min største frygt er den kærlighed, jeg 
havde til ham. Det er den, jeg er mest bange 
for. Hvad han kunne gøre ved mig på meget 
kort tid. Jeg ved godt i dag, at det ikke hand-
ler om ham, men om den følelse han gav 
mig. Han gav udtryk for, at jeg var alt for 
ham, at han ikke kunne undvære mig, at 
jeg kunne lindre hans smerte. Det var den 
ultimative kærlighedserklæring, ” fortæller 
Julie.

IKKE SÅ MANGE ORD
I dag tre år efter bruddet med sin eks-
mand mødes Julie hver 14. dag med fem 
andre kvinder, der også har boet på Dan-
ners Krisecenter. Gruppen er sammen-
sat af personalet på krisecentret og er en 
såkaldt efterværnsgruppe. Det første år var 
to medarbejdere i Danner, en pædagog og 
en socialrådgiver, tilknyttet, men i dag er 

Julies gruppe blevet en selvhjælpsgruppe, 
hvor kvinderne selv arrangerer at mødes i 
Danner. 
 ”Gruppen giver mig et helle, hvor jeg 
bliver forstået. Jeg behøver ikke bruge så 
mange ord. Hvis man skal forstå dybden af, 
hvad der er foregået i et voldeligt forhold, 
har man brug for en masse baggrunds- 
viden. Men i gruppen er der trygt, og de 
andre kvinder kender historien,” forklarer 
Julie. Hun oplever, at familie og veninder 
hurtigt bliver trætte af at høre om forhold-
et og traumerne, fordi de ikke forstår hen-
des følelser. I gruppen får hun de andre 
kvinders ærlige meninger om de ting, hun 
fortæller.
	 ”Jeg	 finder	 altid	 mænd,	 der	 har	 det	
dårligt med sig selv, hvor jeg skal yde en 
ekstra omsorg for dem. Det mønster hjælper 
de mig med at se i gruppen. Havde jeg ikke 
haft den, var jeg måske bare blevet hos én 
af de her fyre.”

ÆNDRE SINE MØNSTRE
Julie boede på Danners Krisecenter sam-
men	med	sine	to	børn	i	et	halvt	år.	Her	fik	

familien støtte og rådgivning af pædago-
ger, psykologer og socialrådgivere, men 
det	var	afgørende	for	Julie,	at	hun	også	fik	
støtte,	efter	hun	flyttede	i	ny	lejlighed.	
	 ”Jeg	 fik	 bearbejdet	 nogle	 følelser	 un-
der krisecenteropholdet og begyndte en 
udvikling med mig selv. Men det var ingen- 
ting i forhold til den udvikling, der skete, 
efter	 jeg	 flyttede.	 Det	 var	 først	 bag- 
efter, at jeg skulle begynde at leve mit liv på 
en ny måde, bygge mig selv op igen og ændre 
på	mine	mønstre.	Det	tager	lang	tid	at	finde	
tilbage til sig selv, og det tager endnu læn-
gere tid at genvinde tillid til kærligheden og 
lære, at den kan være andet end forbund- 
et med smerte,” siger Julie og tilføjer: ”Jeg 
vidste ikke, hvad jeg selv følte, mente eller  
havde lyst til.”

ET LIV UDEN VOLD

I 2013 boede 56 kvinder og 56 børn på 

Danners Krisecenter. Der er plads til 18 

kvinder og 18 børn ad gangen.

ET OPHOLD PÅ KRISECENTER KAN IKKE STÅ ALENE

N

Af Simone Bodholdt, 

kommunikationsmedarbejder i Danner

Efter et ophold på Danners 
Krisecenter gik Julie i 
gruppeterapi og fik fortsat 
rådgivning. Det har holdt 
hende fri af et liv med vold. 
Men krisecentre må selv 
finde penge til det såkaldte 
efterværn, som ikke er 
dækket af offentlige midler.

Fortsættes på side 7
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NÅR BØRN LEVER MED VOLD

er er kommet eventyrleg i Danners 
baghave. En stor, brun træhest, et 
sørøverskib med udkigspost og en 

gynge, hvor man kan ligge på ryggen og se 
skyerne svæve hen over himlen. Det er et 
åndehul midt i byen og et nødvendigt fristed 
for børnene på Danners Krisecenter. 
 I 2013 boede 56 børn på krisecentret 
sammen med deres mødre. Børnene havde 
forskellige	 aldre,	 nogle	 flyttede	 ind	 sam-
men med deres søskende, men fælles for 
dem alle var historien om at være vokset op 
i et hjem med vold.
 ”Volden er aldrig et enkeltstående til-
fælde. Nogle gange har volden stået på i 1-2 
år, andre gange i mere end ti år. Børnene 
kommer typisk fra familier, hvor alting har 
syntes helt normalt udadtil, men indad-
til har børnene været vidne til voldsomme 

skænderier mellem mor og far. Børnene er 
blevet nedgjort, de har blandt andet set mor 
blive slået af far, og de har påtaget sig skyld 
og udviklet strategier for at undgå optrap-
ning af volden,” fortæller Dorte Larsen, som 
er børne- og familierådgiver med pæda- 
gogisk baggrund. I 15 år har hun arbejdet 
med børnene i Danner, og i den tid er der 
kommet langt større fokus på voldens kon-
sekvenser for børn.
 ”Før i tiden talte man slet ikke med 
børnene. I dag bliver børnene udover kontak-
ten med os pædagoger udredt hos psykolog- 
erne, og vi gør alt for at sikre, at de får den 
hjælp, de har brug for.”  

HVERT FEMTE BARN
Undersøgelser viser, at hvert femte barn 
i Danmark har været udsat for fysisk vold 
fra en eller begge forældre. Men børn, der 
oplever vold mellem forældrene, er også 
voldsudsatte, og det kan have lige så store 
konsekvenser for børn at overvære volden 
som at blive fysisk udsat for den. 
 ”Når man lever i uforudsigelighed som 
barn, bliver man stresset og er i konstant 
alarmberedskab.	 Børnene,	 der	 flytter	 ind	
på Danners Krisecenter, har ondt i hoved- 
et, maven og kroppen. De har svært ved at 
sove og er angste. Men så snart både mor 
og barn får ro på, sker der en ændring, og 
mange af symptomerne forsvinder,” siger 
Dorte Larsen og forklarer, at det betyder 
meget for børnenes trivsel, at mor kom-
mer væk fra volden, både den fysiske og 

psykiske. For der sker også noget med en 
voldsudsat mors forældreevne, hvis hun 
konstant bliver talt grimt til og får at vide af 
sin partner, at hun er en dårlig mor.
 ”Det betyder, at børnene møder en mor, 
der er angst. Derfor holder vi i krisecentret 
også øje med mødrenes forældreadfærd og 
fokuserer på mor-barn relationen, så til- 
knytningen mellem mor og barn bliver styr-
ket.”

BØRN REAGERER ALDRIG ENS
Børnene på Danners Krisecenter er lige 
så forskellige som alle andre børn. Deres 

VOLDSUDSATTE BØRN

Det er vigtigt, at børn, der er udsat for vold, 
får arbejdet med deres traumer, så de 
ikke tager dem med ind i voksenlivet, siger 
Dorte Larsen, børne- og familierådgiver i 
Danner.
Foto: Mew.

Børn, der flytter på krise-
center med deres mor, har 
brug for voksne, der forstår, 
hjælper og lytter. Uden 
behandling kan voldsudsatte 
børn tage traumerne med 
ind i voksenlivet.

Når man lever i uforud-
sigelighed som barn, bliver 
man stresset og er i konstant 
alarmberedskab. Børnene, 
der flytter ind på Danners 
Krisecenter, har ondt i 
hovedet, maven og kroppen. 
De har svært ved at sove 
og er angste.
Dorte Larsen
Børne- og familierådgiver i Danner

“
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I 35 år har Danner arbejdet for at skabe ligeværd mellem 
kønnene og stoppe vold mod kvinder og børn. Der er 
sket meget med vores organisation siden besættelsen af 
Dannerhuset i 1979, men Danners overordnede mål er det 
samme, og det gennemsyrer vores arbejde – både nation-
alt og internationalt.

Uden en stærk organisation kan vi ikke gøre den forskel, vi gør i dag, for voldsudsatte kvind-
er og børn og i kampen for ligestilling. Vi udvikler os konstant og sætter nye projekter og 
aktiviteter i søen, og derfor skal frivillige og ansatte også have de mest optimale rammer 
for deres arbejde i Danner. I året, der er gået, har vi haft særligt fokus på konsolidering og 
på at sikre en bæredygtig organisation, hvor ressourcer og opgaver hænger sammen, og 
alles kompetencer kommer i spil. Samtidig skal der i Danner være plads til kreativitet og 
innovation. 
 Vi har i mere end én betydning fået nye rammer i Danner. Vi har fundet os godt til rette 
i de nyrenoverede fysiske rammer på Nansensgade 1. Vi har fået nye strategiske rammer 
med Danners strategi “Vi skal gøre en forskel”, der sætter retningen for vores arbejde frem 
til 2016. Og vi har også fået nye organisatoriske rammer med etableringen af en ny afdeling 
– Ledelsessekretariatet – der styrker Danners politiske arbejde og fortalervirksomhed.
	 I	2013	havde	Danners	Krisecenter	fuld	belægning,	og	vi	modtog	flere	end	2600	ambu-
lante henvendelser fra både voldsudsatte kvinder, pårørende og fagpersoner med behov for 
rådgivning. Det tyder på, at tabuet omkring vold er blevet mindre, men viser os også, at der 
fortsat i høj grad er brug for Danner i arbejdet med at skabe ligeværd mellem kønnene og 
stoppe volden mod kvinder og børn. 
 Arbejdet i Danners Krisecenter er fyldt med succeshistorier om kvinder og børn, der 
kommer videre i et liv uden vold. Den enkelte kvindes historie kan ofte bredes ud og bruges 
til at skabe bedre muligheder for de mange. Det er blandt andet her, at vi i Danner kan noget 
særligt. Vi bruger vores daglige erfaringer fra krisecentret og vores nationale og internatio-
nale projekter til at blande os og påvirke den politiske dagsorden. Ligestilling og vold mod 
kvinder og børn er et samfundsanliggende, som kræver politikernes opmærksomhed. At 
skabe den opmærksomhed er et af vores erklærede mål for 2014.
 2013 var også et år med succeser i Danners internationale arbejde. Vores indsats i Af-
ghanistan	fik	en	meget	positiv	ekstern	evaluering	og	blev	forlænget	til	2014.	I	et	konsortium	
med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre og Kvinderådet blev Danner udvalgt som 
partner med Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ. Det betyder, at vi kan sikre 
bæredygtighed og langsigtede resultater i vores projekter i Mellemøsten og Nordafrika.
 I Danner sætter vi ambitiøse mål. Vi gør det i vores daglige arbejde og i samarbejdet 
mellem de næsten 200 frivillige og 38 ansatte. Vi gør det i alle vores aktiviteter og projek-
ter og i arbejdet med at bryde tabuet om vold i hjemmet. Hvis vi skal fjerne tabuiseringen, 
må vi sikre større viden om vold og ligestilling uden for Danners mure. Derfor åbnede vi i 
2013	huset	op	for	endnu	flere	arrangementer	om	ligestilling	og	lancerede	hjemmesiden	 
www.videnomkaerestevold.dk og bogen ”Det sker ikke for mig”. Og Danners Videncenter 
samlede vigtig viden om marginaliserede nydanske kvinder i Danmark og rådgav om ret-
tigheder og muligheder for at få hjælp.

Alt det, vi har opnået i 2013, ville ikke være muligt uden alle jer, der støtter vores arbejde. 
Derfor tak til jer, der gør det muligt for os at gøre en forskel. Hver en krone tæller.

Dorthe Elise Svinth, bestyrelsesformand

Susanne Philipson, direktør

Foto: Mew.
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sociale baggrunde er vidt forskellige, og de 
reagerer aldrig ens på den vold, de har været 
udsat for. Derfor tager Danners pæda- 
goger og psykologer altid udgangspunkt i 
det enkelte barn.
 ”Nogle børn er meget talende, andre 
har brug for, at vi går en tur uden at have 
øjenkontakt. For nogle børn er traumerne 
for store til, at de kan tåle at tale. Men alle 
børn har brug for at få at vide, hvad der skal 
ske,	nu	hvor	de	er	flyttet	på	krisecenter.	Og	
vores erfaring er, at det giver ro,” fortæller 
Dorte Larsen.  
 Mange af børnene bekymrer sig om, 
hvor de skal være, hvis der sker noget med 
deres mor. Og mange savner også deres far 
og har brug for at tale om ham.
 ”Det er vigtigt, at vi snakker om fædre-
ne, for mange af børnene skal se deres 
far igen. I det hele taget er det afgørende, 
at voldsudsatte børn møder voksne, der 
forstår, hjælper og støtter. Børn, der ikke 
får arbejdet med deres traumer, tager dem 
med sig ind i voksenlivet. Derfor er arbejdet 
med børnene på krisecentret krumtappen 
for en fremtidssikring af liv uden vold.”

Af Simone Bodholdt,  

kommunikationsmedarbejder i Danner

BØRNENE I DANNER

> Hvert femte barn i Danmark er  
 udsat for vold i hjemmet
> I 2013 boede 56 børn på Danners  
 Krisecenter
> I gennemsnit boede en kvinde på  
 Danners Krisecenter i 6,7 
 måneder i 2013
> På Danners Krisecenter er der   
 kvinder og børn fra hele verden.  
 I 2013 boede 14 forskellige 
 nationaliteter på krisecentret
> I Danner er der ansat børne- og  
 familierådgivere, pædagoger,   
 psykologer, socialrådgivere og en  
 skolelærer



rivillige i Danner gør en stor forskel. 
De spiller en afgørende rolle i arbej- 
det for at skabe respekt, ligeværd 

og lige muligheder mellem kønnene og en 
verden fri for vold mod kvinder og børn. 
Samtidig er de med til at vise de voldsud-
satte kvinder og børn på Danners Krisecen-
ter, at vold ikke er kvindernes egen, private 
sag, men et samfundsanliggende, der også 
får andre til at handle.
 I 2013 arbejdede ca. 200 frivillige ild-
sjæle i Danner. Maria Guld Thomsen er en 
af dem. 

EN DEL AF NOGET STØRRE
Hun er 32 år, nyuddannet kandidat i pæda-
gogisk sociologi og har et hjerte, der banker 
for Danner. 
 ”Jeg faldt for lige netop Danner, fordi 
jeg mener, det er en ekstremt vigtig sag, vi 
arbejder for. Jeg har selv været voldsudsat 
og har vendt det til noget betydningsfuldt i 
stedet for en byrde. I Danner er jeg en del 
af noget større. Det betyder rigtig meget 
for mig, at hver gang, jeg møder ind på en 
vagt i Danner, er jeg en del af arbejdet for 
at stoppe vold mod kvinder og børn,” siger 
Maria Guld Thomsen. 
 Kampen for voldsudsatte kvinder og 
børn er ikke det eneste, hun brænder for. 
Også ligestillingsarbejdet i Danner står Ma-
ria Guld Thomsens hjerte nært.
 ”Den brede ligestillingsdebat er enormt 
vigtig, og jeg er stolt af at være i en organi-
sation, som har banet vejen for min genera- 
tion og givet os en masse muligheder, vi 
måske ellers ikke ville have haft. Men jeg 
ser stadig en kamp, der skal kæmpes.”

STYRKEN I FORSKELLIGHEDEN
Danner har ca. 200 frivillige, som arbejder 
i 18 forskellige frivilliggrupper. Hvert år 
optager Danner nye frivillige, og gennem 
samtaler sikres det, at de har personlige 

og faglige kompetencer til at håndtere de 
mange forskelligartede arbejdsopgaver, 
som bliver løst af frivillige i Danner. Maria 
Guld Thomsens engagement har spændt 
bredt, og hun arbejder både med Danners 
overordnede organisatoriske og strategiske 
arbejde og i frivilliggruppen, Sirenerne, 
som er en del af den ambulante rådgivning i 
krisecentret. Der kan være travlt og masser 
af pres på, men for Maria Guld Thomsen er 
det kun et gode. 
 

”Det at være frivillig i Danners Rådgivning 
og Krisecenter giver mig noget helt speci- 
elt. Når jeg cykler hjem efter en vagt og har 
fundet plads til en familie på et krisecenter 
i Danmark, så ved jeg, at jeg har gjort en 
forskel i nogle menneskers liv på et tids-
punkt, hvor de havde brug for det. Det er 
også en vildt fed oplevelse, når ting lykkes 
på det organisatoriske plan. Så på mange 
måder har jeg fået det bedste af to verden-
er. Desuden er det helt særlige ved at være 
frivillig i Danner, at man aldrig ved, hvad der 
kan ske på en vagt. Hver dag adskiller sig 
fra den foregående – der er en helt speciel 
energi, som altid fornemmes i huset.”

 I Danner har Maria Guld Thomsen fund-
et rig mulighed for at gøre brug af de ting, 
hun har med sig i baggagen – både fagligt 
og personligt. 
 ”Når man arbejder som frivillig i Dan-
ner, er der masser af steder, hvor man kan 
gøre brug af sine kompetencer. Man skal 
bare være lidt opsøgende. Det er også rigtig 
fedt, at det er et stort miks af fagligheder, 
aldre, politiske overbevisninger og person-
ligheder, der mødes her. Jeg er stolt af at 
kunne sige til alle mine veninder, at der 
også er plads til dem her – der er nemlig 
plads til alle.”

FRIVILLIGE OG ANSATTE SAMARBEJDER 
Danner er opbygget af frivillighed. Helt til-
bage fra besættelsen af Dannerhuset i 1979 
har frivillige hænder og hoveder båret Dan-
ner frem til den nuværende professionelt 
drevne organisation. I dag har Danner ca. 
38 ansatte, men frivilligheden er stadig en 
uundværlig brik i Danners virke. Selvom det 
ikke altid har været uden udfordringer, så 
oplever Maria Guld Thomsen samarbejdet 
mellem de ansatte og de frivillige som vel-
fungerende.
 ”Det fungerer virkelig godt, og man kan 
mærke, at det netop er et samarbejde. Jeg 
oplever, at vi alle byder ind på lige vilkår. 
Alle	bliver	hørt	og	kan	få	indflydelse	på	det	
endelige resultat.”
 Internt i grupperne er samarbejdet også 
tæt.	 Her	 finder	Maria	 Guld	 Thomsen	 ikke	
kun en fælles interesse med de øvrige fri- 
villige, men også en oplevelse af, at alle gør 
en forskel for hinanden.
 ”Vi kommer selvfølgelig, fordi vi støtter 
Danners sag, men vi støtter også hinanden i 
vores private liv.” 
 Da hun skal forklare, hvordan hun kan 
mærke, at hun arbejder for en større sag, 
tøver Maria Guld Thomsen ikke et sekund.
”Jeg er nok feminist ind til benet, men jeg 
er moderne feminist. Og det er Danner i og 
for sig også. Jeg tror på, at der stadig er no-
get at kæmpe for, og det gør vi her. Danner 
har i mange år gjort en stor forskel, og det 
fortsætter vi med.” 

DANNERS FRIVILLIGE

Danner har ca. 200 frivillige og 18 
frivilliggrupper

Grupper tilknyttet Danners Rådgivning 
og Krisecenter:
> Aftenvagter (Sirener, 
 Fruentimmere, Hexe, Harper)
>  Dagvagter 
>  Netværksgruppen
>  Juragruppen
>  Netrådgivningen

Øvrige grupper i Danner: 
>  Afghanistangruppen
>  Eventgruppen
>  Foredragsgruppen 
>  CSR-gruppen
>  Hypsipyllerne 
>  Politisk gruppe 
>  Receptionsgruppen
>  Redaktionsgruppen

Selvstændige grupper i Danner:
>  Rådgivningsgruppen
>  Joan-Søstrene

I 2013 optog Danner 81 nye frivillige
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”Den brede ligestillings- 
debat er enormt vigtig, og 
jeg er stolt af at være en del 
af en organisation, som har 
banet vejen for min gene- 
ration og givet os en masse 
muligheder, som vi måske 
ellers ikke ville have haft.” 
Maria Guld Thomsen, frivillig i Danner

MANGFOLDIGHED

For Maria Guld Thomsen betyder det 

meget, at frivillige med forskellige per-

sonlige og faglige kompetencer sammen 

kæmper for Danners mærkesager.
Foto: Mew.

Da Maria Guld Thomsen første gang trådte over dørtærsklen til Danner, anede hun ikke, at det skulle blive 
til så meget mere end ”bare” et frivilligjob. Knap tre år, et hav af poster i Danners frivilliggrupper, et 

formandskab for Dannerrådet, repræsentantskabet af frivilliggrupperne, og utallige oplevelser senere er 
Maria Guld Thomsen dog ikke i tvivl. Hvis det står til hende, er hun stadig frivillig i Danner om 30 år.

”Som frivillig gør 
jeg en forskel”

Af Emilie Maxen,

kommunikationsmedarbejder i Danner 

Jeg er nok feminist ind til 
benet, men jeg er moderne 
feminist. Og det er Danner 
i og for sig også. Jeg tror 
på, at der stadig er noget 
at kæmpe for, og det gør vi 
her. Danner har i mange år 
gjort en stor forskel, og det 
fortsætter vi med.
Maria Guld Thomsen
Frivillig i Danner

“
F
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Sammen gør frivillige og 
ansatte Danner stærkere 

BØRN PÅ KRISECENTRE HAR OGSÅ 
RET TIL AT GÅ I SKOLE

periode, og så skal de tilbage i deres egen 
skole. De skal forstå, at normale børn går i 
skole - og de er normale børn, så derfor går 
de selvfølgelig i skole. Trygheden i, at bar-
net får mulighed for at komme i skole, giver 
også mødrene ro i sjælen og en bekymring 
mindre i en ofte uoverskuelig situation,” 
forklarer Line Borup Andreassen. 
 Projekt Skolen i Danner har eksisteret 
siden august 2012, og kun få andre krisecen-
tre i Danmark har et skoletilbud. Det helt 
særlige ved Danners skoleprojekt er, at det er 
en integreret del af Danners Krisecenter, og 
børnene bliver mødt af en lærer, der kender 
voldens dynamikker og konsekvenser. 
 ”Dermed stræber vi efter at skabe de 
bedst mulige rammer for det voldsudsatte 
barn. Projektet har skabt stor praktisk vi-
den om, hvordan meget sårbare børn bedst 
lærer. Den viden skal nu viderebearbejdes til 
gavn for alle, som arbejder med undervisning 
af voldsudsatte børn. Vi håber meget, at un-
dervisningstilbuddet kan blive en permanent 
del af Danners krisecentertilbud. Også efter 
december	2014,	hvor	den	nuværende	finan-
siering stopper,” siger Line Borup Andreassen.

et er ikke altid muligt for et barn at 
fortsætte i sin egen skole, når han 
eller	 hun	 må	 flytte	 på	 krisecenter	

med sin mor. Det kan enten være et sikker-
hedsspørgsmål, en igangværende retslig 
strid eller blot, at barnets skole ligger for 
langt væk. I Danner får de børn mulighed 
for at blive en del af Danners skole. Projek-
tet giver børnene faste rammer, tryghed, en 
følelse af hverdag og mulighed for at fast-
holde skolegangen, mens de bor på krise-
center.
 ”Det er altid bedst for barnet at fortsætte 
i sin egen skole, men når det ikke kan lade 
sig gøre, giver Skolen i Danner barnet 
mulighed for at forsætte sin udvikling både 
fagligt, personligt og socialt, mens det bor 
på Danners Krisecenter,” fortæller Line 
Borup Andreassen, som er skolelærer i 
Skolen i Danner.

FASTE RAMMER OG TRYGHED
Ved første øjekast virker den lille skolestue 
i Danners baghave mere som et legerum 
end et decideret undervisningslokale. Det 
er dekoreret i varme og indbydende farver, 
og her er det enkelte barns særlige forud- 
sætninger i fokus. 
 ”Det enkelte barn får i Skolen i Danner 
mulighed for at blive mødt der, hvor han 
eller hun er. Børnene her er i en helt særlig 
situation og ofte traumatiserede, og netop 
derfor er det vigtigt at tilpasse lærings-
forløbet, så hvert enkelt barn får mest 
muligt ud af det,” siger Line Borup Andre-
assen. 
 Danners skoleprojekt er tidsbegrænset, 
og et af målene er at indsamle ny viden om, 
hvordan man bedst tilrettelægger et skole-
forløb for børn på krisecentre og samtidig 
bygger bro til det skoleforløb, som barnet 
skal	fortsætte	i,	når	det	flytter	ud	af	krise-
centret. 
 ”Det er vanskeligt at måle de lang-
sigtede resultater, men det er jo ikke det 
samme, som at det ikke giver mening. Jeg 
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FORTSAT FRA FORSIDEN: “ET OPHOLD PÅ KRISECENTER KAN IKKE STÅ ALENE”

Skolen i Danner er et unikt 
projekt, som giver de børn, 
der ellers ikke kan komme 
i skole, mens de bor på 
Danners Krisecenter, 
mulighed for undervisning 
i trygge rammer. 

Af Emilie Maxen, 

kommunikationsmedarbejder i Danner

DANNERS SKOLESTUE

Børnene i Skolen i Danner bliver undervist 

af en lærer, der kender voldens dynamikker 

og konsekvenser.

Foto: Lea Meilandt.

2636
STIGNING I HENVENDELSER
I 2013 henvendte voldsudsatte kvinder, på- 
rørende og fagpersoner sig 2636 gange til 
Danners ambulante rådgivning. Det er en 
stigning på knap 1000 henvendelser på blot 
tre år. Udviklingen er tegn på, at tabuet om-
kring vold i hjemmet er blevet mindre. Hen-
vendelserne til Danner sker via telefon, net- 
rådgivning eller ved en personlig samtale.

NY VIDEN OM KÆRESTEVOLD
For at blive klogere på de unges egne ople- 
velser med kærestevold igangsatte Danner i 
2009 et forskningsprojekt i samarbejde med 
Aalborg Universitet. Resultatet kom i 2013 
i form af bogen ”Det sker ikke for mig” og 
www.videnomkaerestevold.dk, som er den 
første hjemmeside herhjemme særligt mål-
rettet rådgivere, der søger råd og viden om 

kærestevold.
 Mindst 9.500 unge kvinder og 5.500 unge 
mænd mellem 16-24 år udsættes hvert år 
for fysisk kærestevold. Bogen og hjemme-
siden bygger på projektets nye viden om, 
hvordan de unge selv opfatter volden, og 
hvordan de ønsker at blive rådgivet.

AMBULANTE HENVENDELSER 
TIL DANNER I 2013 

Mit liv var kaos, og jeg forsøgte bare at navi- 
gere i de vigtigste ting og tage en dag ad 
gangen.”
 
PÅ EGNE BEN
I 2013 modtog 68 procent af de kvinder, der 
flyttede	 ud	 af	 Danners	 Krisecenter,	 efter-
værn. Formålet med efterværnet er at støtte 
kvinder og børn i at leve et selvstændigt liv 
uden	vold,	efter	de	er	flyttet	fra	krisecentret.
 ”Det er hårdt for en voldstraumatiseret 
kvinde med måske et par børn at skabe et 
nyt liv på egne ben. Volden nedbryder selv-
værdet, og kvinderne er stadig sårbare psy-
kisk og skal nu håndtere både at være gode 
mødre, passe arbejde eller uddannelse og 
jonglere med diverse offentlige og rets-
lige instanser. Og dette hele tiden med en 
voldelig eksmand i kulissen,” fortæller led-
er af Danners Rådgivning og Krisecenter, 
Helle Walsted.
	 Danner	 tilbyder	 de	 kvinder,	 der	 flytter	

ud af krisecentret, forskellige typer efter-
værn. Udover at deltage i grupperne kan 
kvinderne også blive tilbudt hjemmebesøg, 
individuelle samtaler eller socialfaglig 
bisidderstøtte f.eks. til møder i Statsforvalt-
ningen.
 ”Efterværnet er en del af vores fore-
byggelsesarbejde, som er enormt vigtigt 
for, at kvinderne ikke vender tilbage til den 
samme eller en ny voldelig mand. Men 
krisecentrenes forebyggende arbejde er 
der ikke afsat midler til fra politisk side. Det 
skal	 vi	 selv	 finde	 pengene	 til,”	 siger	 siger	
Helle Walsted.

KVALIFICERET EFTERVÆRN  
Regeringen har – trods den manglende 
afsættelse af midler til efterværn – fokus 
på det i sin 2020-plan. Et af målene er at 
reducere antallet af kvinder, der har behov 
for mere end ét ophold på et krisecenter. I 
regeringens oplæg skal kommunerne vare-

tage efterværnet, men Helle Walsted men-
er, at det er vigtigt, at opgaven ligger hos 
specialister og krisecentre, som i særlig 
grad har viden om volden, dens dynamikker 
og de vidtrækkende konsekvenser for både 
kvinder og børn.
 ”Kvinderne og deres børn skal efter et 
ophold på et krisecenter have mulighed for 
fortsat tæt kontakt til en professionel og 
fagligt kompetent rådgiver, som de har en 
relation til og føler sig trygge ved. Regerin-
gens mål burde ikke være at sikre færre 
gengangere på krisecentrene, men at sikre 
et	kvalificeret	efterværn	for	alle	kvinder	og	
børn. Et samlet krisecenterophold- og efter- 
værnstilbud er den på alle måder bedste 
forebyggelse. Men nogle gange er en gen-
indskrivning på et krisecenter lige netop 
det, der sikrer, at kvinden endegyldigt kan 
bryde med volden. Som brud med al anden 
misbrug, tager brud med vold tid. Lang tid,” 
siger Helle Walsted.

Efterværnet er en del af 
vores forebyggelsesarbejde, 
som er enormt vigtigt for, at 
kvinderne ikke vender til-
bage til den samme eller en 
ny voldelig mand. Men krise-
centrenes forebyggende 
arbejde er der ikke afsat 
midler til fra politisk side.
Helle Walsted
Leder af Danners Rådgivning og 
Krisecenter

“
D

ser,	 at	 børnene	 bliver	 glade	 og	 finder	 en	
tryghed i at kunne fortsætte deres skole-
gang.”

NÅR ALT ANDET GÅR I STÅ
Når et barn pludselig bliver revet ud af sine 
vante rammer, og hele livet bliver vendt på 
hovedet, kan de faste rammer i Skolen i 
Danner være en befrielse.
 ”Skolen er en mulighed for at lade 
barnet forstå, at livet fortsætter. Den giv-
er håb og stabilitet, og med skoletilbud-
det fortæller vi børnene, at det her er en 

BØRNENE I DANNER

> Hvert femte barn bliver udsat for  
 vold i hjemmet
> Ca. 33.000 børn under 15 år har  
 været vidne til fysisk vold mod en  
 forælder  
> 56 af dem har i 2013 boet   
 på Danners Krisecenter 
> 9 børn gik i 2013 i Skolen i Danner
> Projektet er finansieret af   
 Egmont Fonden
> Projektet er tidsbegrænset og   
 løber til december 2014 

“Ved strategiseminaret  
oplevede vi alle, at Danner 
er et hus, hvor vi løfter i flok. 
Seminaret gav os mulighed 
for at sætte konkrete 
handlinger på strategien, 
og personligt fik jeg mange 
ideer til, hvordan vi i højere 
grad kan inddrage frivillige 
i Danners internationale 
projekter.“
Katja Gregers Brock
Videnskonsulent i Danner

“Danner står i en brydnings-
tid, og vi forsøgte at lave 
nogle fleksible rammer med 
plads til alle gode ideer og 
formål for at fremme Dan-
ners strategi i årene frem.“
Anne Bajda Nielsen
Frivillig i Netværksgruppen

H

Nye ideer og spændende tanker blev diskuteret på 
Danners store årlige strategiseminar i november. 

Af Simone Bodholdt,

kommunikationsmedarbejder i Danner

ele huset summede, da Danners fri- 
villige og ansatte samledes til strate- 
giseminar i november. Sammen tog 

de hul på arbejdet med at omsætte Danners 
nye strategi for 2013-2016 ”Vi skal gøre en 
forskel” til handleplaner, aktiviteter og pro-
jekter. Strategien, som blev lanceret i maj 
2013 på Danners årsmøde, sætter ram-
merne og anviser retningen for arbejdet i 
hele organisationen frem til 2016 og fokuse- 
rer på fem hovedområder, der udspringer 
af Danners vision.

EN STÆRKERE ORGANISATION
Til strategiseminaret var opgaven for frivil-
lige og ansatte at ideudvikle sammen på initi- 
ativer og skabe input til aktiviteter på hvert 
af de fem hovedområder i strategien: 
”Toneangivende aktør på ligestillings- 
området”, ”Stærk indsats over for voldsud-
satte kvinder og børn”, ”Bæredygtig organi- 
sation”, ”Et attraktivt sted for frivillige” og 
”Nationale og internationale aktiviteter”.
 Frivillige og ansatte blev inddelt i fem 
grupper, og der blev arbejdet koncentreret, 
diskuteret indgående og tænkt store tanker. 
 Samarbejdet fortsætter mellem frivil-
lige og ansatte i udarbejdelsen af konkrete 
handleplaner for hvert af de fem hovedom-
råder, hvor de gode ideer fra efterårets 
strategiseminar vil blive inddraget.

STRATEGISEMINAR

Efter lanceringen af Danners nye strategi 

for 2013-2016 fik frivillige og ansatte 

mulighed for at byde ind på strategiens 

fem hovedområder.

Foto: Danner.

De skal forstå, at normale 
børn går i skole – og de er 
normale børn, så derfor går
de selvfølgelig i skole.
Line Borup Andreassen
Skolelærer i Danner

“



 anner  deltog i oktober 2013 i Kron-
prinsesse Marys delegationsrejse 
til Marokko. Rejsens formål var at 

skabe opmærksom om vold mod kvind-
er, som er et stort problem i Marokko, 
og samtidig støtte op om en række part-
nerskaber mellem marokkanske og dan-
ske kvindeorganisationer. Partnerskaberne, 
som er støttet under Det Arabiske Initiativ, 
fokuserer på erfaringsudveksling og ud-
vikling af nye metoder til at bekæmpe vold 
mod kvinder.
 Udover at deltage i Kronprinsesse Marys  
officielle	program	benyttede	Danner	lejlig- 
heden til at besøge gamle og nye partnere 

i Rabat, Casablanca og Marrakesh og drøfte 
nye muligheder for samarbejde i 2014, hvor 
Danner selv som partner med Udenrigs- 
ministeriet skal forvalte midler under Det 
Arabiske Initiativ.
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Tidligere var kvinderne tavse, og medierne 
dækkede ikke problemet. Men nu, hvor 
kvinderettighedsforkæmperne	 bliver	 flere,	
er det interessant for medierne at dække 
området.”
 

DANNER I KABUL
Danner oprettede sit kontor i Kabul i Af-
ghanistan i 2012, og der er i dag tre lokale 
ansatte med Wahida Salaam som leder 
af kontoret. I projektet samarbejder Dan-
ner med nogle af de mest erfarne og ind-
flydelsesrige	kvindeorganisationer	i	Afgha- 
nistan, og en ekstern evaluering viser, at 
projektet rykker noget i et land, hvor kvind-
er har meget svære vilkår. Udenrigsmini- 
steriet, som støtter projektet, har også 
forlænget samarbejdet med Danner i 2014, 

og Wahida Salaam glæder sig over, at Dan-
ner kan fortsætte kapacitetsopbygningen 
af krisecentrene. Det er nemlig med til at 
professionalisere og øge den faglige tro-
værdighed, så kvinderne føler sig i gode 
hænder, når de kommer til et krisecenter.
 ”Målet er at kapacitetsopbygge organi- 
sationerne, så de bedre kan arbejde med de 
voldudsatte kvinder. Disse kvinder har triste 
historier, og de stoler ikke på nogen. Heller 
ikke på medarbejderne i krisecentrene. 
De er sårbare og tror, at det vil give dem 
flere	 problemer	 at	 være	 på	 et	 krisecen-
ter. Derfor skal medarbejderne være 
professionelle, så de kan skabe en tillids-
fuld relation,” siger Wahida Salaam.

STADIG MEGET AT KÆMPE FOR
Hun fremhæver en stribe undervisnings-
forløb på et krisecenter udenfor Kabul. 
Her så hun tydeligt resultater af Danners 
arbejde i form af positive forandringer hos 
medarbejderne, som er i risiko for at blive 
sekundært traumatiserede af arbejdet med 
voldsudsatte kvinder.
 ”Når medarbejderne hører så mange 
frygtelige beretninger, kan de blive meget 
frustrerede og samle en masse vrede. Der-
for har de brug for undervisning i, hvordan 
de kan håndtere de mange indtryk og histo-
rier, de møder,” siger Wahida Salaam, som 
mener, at denne indsats er noget af det vig-
tigste ved Danners arbejde.
 Hun påpeger også, at der stadig er store 
udfordringer for kvinder i Afghanistan, og 
det er derfor vigtigt, at det internationale 
samfund og organisationer som Danner 
fortsætter arbejdet i landet.

KVINDERS RETTIGHEDER

Udfordringerne er store for kvinder i 

Afghanistan, fortæller Wahida Salaam. 

Derfor er det vigtigt, at organisationer som 

Danner fortsætter arbejdet i landet.

Foto: Lars Schmidt.

FLERE AFGHANSKE KVINDER BRYDER MED VOLDEN
En udvikling spirer i Afghanistan, hvor flere kvinder tilsyneladende bryder med partnervold. I et land, hvor kvinders 
rettigheder er under pres, tør flere tale højt om volden. Men der ligger et stort arbejde forude, hvis fremskridtene 
skal fortsætte.

Af Ditte Damsgaard, frivillig i Danner

Kvinders stemmer bliver 
løftet mere og mere. Men  
parallelt med, at der kæmpes 
en kamp for kvinders rettig- 
heder, er der kræfter, der 
trækker i den modsatte
retning.
Wahida Salaam
Projektkoordinator for Danner i 
Afghanistan

“
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SKABER OPMÆRKSOMHED OM VOLD

Kronprinsesse Mary er via Mary Fonden en 

af Danners vigtige samarbejdspartnere.

Foto: Kongehuset.

Danner laver rollespil i 
Mellemøsten

MED KRONPRINSESSE 
MARY I MAROKKO

D

E n udvikling er langsomt i gang i Af-
ghanistan. Kvinderne er i højere 
grad opmærksomme på, at de har 

rettigheder, og at der er hjælp at få, hvis de 
udsættes for vold. De har lettere adgang til 
medier og til organisationer, der kæmper 
deres sag. Det er en positiv udvikling, for 
det er langt nemmere at bekæmpe vold, 
hvis der er åbenhed om problemet.
 Det fortæller Wahida Salaam, som er 
projektkoordinator for Danner i Afghani-
stan. Hun ser tilbage på 2013, hvor grænsen 
for, hvad man kan debattere om kvinders 
rettigheder, har rykket sig, og kvindelige 
rettighedsforkæmpere er blevet mere syn- 
lige. Samtidig er de første skridt til en profes- 
sionalisering af krisecentre i Afghanistan 
gået i gang.

KVINDER FÅR EN STEMME
Situationen for kvinder i Afghanistan har 
udviklet sig meget siden Talibans fald for 
12 år siden. Trods fremskridtene viser tal, 
at mere end to tredjedele af kvinderne fort-
sat er udsat for vold. Der er derfor meget 
at kæmpe for endnu, selvom de afghanske 
kvinder har fået bedre muligheder for ud-
dannelse, politisk og økonomisk frihed, og 
der	er	flere	kvindelige	parlamentsmedlem-
mer og større fokus på kvinders rettighed-
er. Alt dette bliver vist i medierne, og det 
er med til at give kvinderne en stemme, 
fortæller Wahida Salaam.
	 ”Der	er	flere,	der	taler	åbent	om	volden.	

DANNER I AFGHANISTAN

> Siden 2012 har Danner kørt 
 projektet ”Strengthening the   
 Response towards Gender Based  
 Violence in Afghanistan”, som er  
 finansieret af Udenrigsministeriet
> Sammen med partnerorganisa- 
 tioner arbejder Danner på at styrke  
 og opkvalificere indsatsen mod vold  
 mod kvinder i Afghanistan
> Forskellige rapporter fra bl.a.   
 WHO, Amnesty International,   
 Afghan Research and Evaluation  
 Unit og Global Rights peger på,  
 at mere end to tredjedele af de  
 afghanske kvinder er udsat for vold
> Det første krisecenter i Afghani- 
 stan blev oprettet i 2003. Der er  
 i dag 26 krisecentre i landet, og  
 Danners partnere står bag 20 af  
 dem. Til sammenligning er der  
 over 40 krisecentre i Danmark

Inden vi går i gang, bruger 
vi et halvt år på at forstå, 
hvad det lokale behov er. I 
hele vores indsats tænker vi 
meget på, at det skal være et 
lige partnerskab. Det handler 
ikke om, at vi er dygtigere 
end vores samarbejdspart- 
nere, men om at vi kan 
forskellige ting, og at vi kan 
lære af hinanden.
Anne Zacho Møller
Videnskonsulent i Danner

“

I efteråret 2013 afholdt 
Danner og Landsorganisa-
tionen af Kvindekrisecentre 
kurser for personalet på en 
række krisecentre i Mellem- 
østen og Nordafrika. 

Af Marie Dehn, frivillig i Danner

K

Møller og tilføjer: 
 ”Træningen bestod primært i at give 
medarbejderne nogle redskaber, så de ek-
sempelvis undgår at blive sekundært trau-
matiserede, når de sidder med tunge sager.”

ANSVAR OG FØLELSER SKAL DELES
Netop de sager fylder ifølge Anne Zacho 
Møller en del på Martha and Maryam-cen-
tret. 
 ”Det er et meget drastisk og stort skridt 
for de kvinder, der opsøger krisecentret. 
De venter ofte længe, inden de bryder ud 
af ægteskabet. Et brud er ofte et brud med 
hele familien, og det kan meget nemt blive 
endegyldigt. Der er også mange problemer 
med seksuel vold i ægteskabet. Ofte er der 
den opfattelse, at der ikke er noget, der 
hedder voldtægt inden for ægteskabet, og 
det	afspejler	lovgivningen	i	flere	af	landene	
i MENA-regionen,” fortæller Anne Zacho 
Møller.
 For personalet på krisecentret er det 
derfor vigtigt at have nogle metoder, der 
sikrer, at den enkelte medarbejder ikke sid-
der alene med sine følelser og ansvaret for 
en kvindes liv.
 ”Det er faktisk meget lavpraktisk. Det 
handler om faglig sparring, så man får alle 
vinkler på en sag. Metoden er inspireret af,
hvordan vi gør det i Danner, hvor krisecen-
terpersonalet blandt andet har en ugentlig 
konference, hvor de kan tage en sag op.”

SIMULTANTOLKET ROLLESPIL
Selve træningen i Libanon forløb i novem-
ber 2013 over tre dage, hvor personalet, 
trænerne og to simultantolke gennem 
rollespil	 og	 workshops	 fik	 styr	 på	 de	 nye	
værktøjer.
 ”I forhold til at lære nye metoder har 

vi fundet ud af, at det fungerer rigtig godt 
at bruge rollespil i stedet for at lave lange 
beskrivelser,” fortæller Anne Zacho Møller.
 Lederen af Martha and Maryam-cen-
tret havde inden besøget været en smule 
skeptisk i forhold til at få besøg af de dan-
ske kollegaer. Anne Zacho Møller forklar-
er, at lederen var bange for, at den danske 
træner ikke kunne sætte sig ind i den virke-
lighed, de libanesiske kvinder arbejder i, 
og at hun måtte fungere som link mellem 
træneren og medarbejderne. Netop derfor 
var det vigtigt for projektet, at der både var 
en dansk og en lokal træner tilknyttet, som 
kunne bygge bro, når det var nødvendigt.
 ”Inden vi går i gang, bruger vi et halvt år 
på at forstå, hvad det lokale behov er. I hele 
vores indsats tænker vi meget på, at det 
skal være et lige partnerskab. Det handler 
ikke om, at vi er dygtigere end vores samar-
bejdspartnere, men om at vi kan forskellige 
ting, og at vi kan lære af hinanden.”
 
KÆMPER FOR OVERLEVELSE
Ifølge Anne Zacho Møller ser Danner i sit 
internationale arbejde på, hvad organi-
sationen kan tilbyde, men er samtidig op-
mærksom på, hvad Danner selv kan få ud af 
partnerskaberne. 
 ”Vi håber især at få et større netværk i 
regionen, for det bruger vi – ikke kun i for-
hold til vores internationale projekter, men 
også hvis vi eksempelvis har en kvinde i 
Danner, som bliver udvist. Så er det vigtigt 
for os, at vi kan kontakte et center, så hun 
har et sted at tage hen, når hun lander.”
 Ifølge FN er der generelt for få krise-
centre	de	fleste	steder	i	verden	og	i	høj	grad	
i MENA-regionen. De centre, der er, er ofte 
finansieret	af	internationale	donorer,	og	der	
er ikke samme opbakning fra det offentlige 

som f.eks. i Danmark.
 ”Krisecentrene kæmper for deres over-
levelse. De har ikke mange år på bagen og 
ikke så mange penge. De mennesker, som 
arbejder på centrene, gør en rigtig stor 
indsats, og det vil vi gerne bakke op om. 
Vi håber at kunne være med til at skabe 
en fælles terminologi og metodik, som 
kan skabe mere opmærksomhed omkring 
krisecentrenes rolle,” siger Anne Zacho 
Møller.

risecentret Martha and Maryam 
ligger i bjergene nord for Beirut i 
Libanon. Det er et stort, sandfarvet 

hus, som kan ses fra alle sider. En lang 
indkørsel fører op til huset og giver perso-
nalet mulighed for at følge med i, hvem der 
kommer og går. Det giver en sikkerhed for 
både ansatte og beboere, men krisecen-
tret er ikke hemmeligt, og både vejskilte 
og taxachauffører viser vej til adressen. 
Martha and Maryam-centret er et af mange 
krisecentre i MENA-regionen (Mellemøsten 
og Nordafrika), hvor Danner tilbyder spe-
cialiseret træning i krisecenterarbejde. Og 
netop uddannelse og træning var anled-
ningen, da Anne Zacho Møller, videnskon-
sulent i Danner, i november 2013 besøgte 
sine libanesiske kollegaer på Martha and 
Maryam-centret sammen med et dansk/
libanesisk trænerteam. 
 ”På Martha and Maryam-centret har 
personalet en meget høj faglighed. Un-
dervisningen handlede om de metodiske 
problemer, man kan stå i, når man arbej-
der med voldsudsatte kvinder, og som vi har 
mere erfaring med på grund af vores længere 
krisecenterhistorie,” fortæller Anne Zacho 

 ”Kvinders stemmer bliver løftet mere 
og mere. Men parallelt med, at der kæmpes 
en kamp for kvinders rettigheder, er der 
kræfter, der trækker i den modsatte retning.” 



rojekt Viden til Alle, som begyndte i 2011 og afslut-
tedes i efteråret 2013, var et meget anderledes og 
udfordrende projekt. Det blev til i samarbejde mel-

lem Kirkernes Integrations Tjeneste, netværket Hennah.dk 
og	Danner	og	blev	finansieret	af	Social-	og	Integrationsmini- 
steriet. På mange måder adskilte det sig fra andre sociale 
projekter. Det havde fokus på menneskers følelser og fore- 
stillinger og samtidig var formålet videnformidling. Projek-
tets kerne var en række arrangementer over hele landet 
med fokus på kvinders rettigheder afholdt af konsulenter 
med anden etnisk baggrund, og målgruppen var nydanske 
kvinder. Til arrangementerne talte vi om følsomme emner 
som tro, normer, værdier, fordomme og kultur, og vi talte 
om	vold	i	nære	relationer	uden	løftede	pegefingre,	og	derfor	
blev deltagerne mere modtagelige for informationer om 
vold. 
 Det var kendetegnende for Viden til Alle, at projektet på-
virkede deltagernes tankegange. Vi talte om voldsformer, 
men mere om konsekvenserne af volden. Vi talte også om 
kommunens rolle, når der er vold i familien og krisecenter-
funktionen som helhed. Det var svært at få deltagerne til 
at åbne op i begyndelsen, men vi havde en innovativ tilgang 
og udviklede nye metoder undervejs. I begyndelsen mødte 
5-10 personer op til arrangementerne, men til sidst kom 
der mellem 20 og 45 personer til hvert af møderne.

ALLE VED, DET ER KRIMINELT
Et menneskes indre overbevisninger hænger sammen med 
den kulturelle baggrund og det sted, vedkommende er vok-
set op. Og overbevisningerne afgør, hvordan man handler. 
Når man kommer til et nyt land, skal man lære en ny kulturs 
spilleregler, som måske adskiller sig fra ens egne overbe- 
visninger. Børn lærer det meget hurtigt, men for voksne er 
det slet ikke så nemt. Selvom vi i Viden til Alle kunne tilføre 
uvurderlig viden om vold i familien og kvinders rettigheder 

og formidlede med en respektfuld tilgang, kan sådanne nye 
informationer ryste den enkeltes indre overbevisninger. 
 Det er måske lidt mærkeligt, at alle ved, at vold er en 
forbrydelse, og at man kan blive straffet for det, og alligevel 
er vold i familien et levende faktum. Viden til Alle opfordre-
de målgruppen til ikke kun at se vold som noget, man kan 
blive straffet for, men også som noget, der kan give menne-
skelige skader på både kort og lang sigt. Projektet skabte 
en positiv udvikling, hvor nogle familier efterfølgende søgte 
hjælp hos kommunen, og andre søgte hjælp på et krisecenter.                   

VOLD ER IKKE KUN FYSISK
Det kom bag på mig, at mange af deltagerne mente, at vold 
kun	er	fysisk.	Men	da	de	fik	mulighed	for	at	tale	om	vold,	
blev	de	fleste	enige	om,	at	ord	kan	gøre	mere	ondt.	Des-
værre	må	mange	kvinder	finde	sig	i	vold	og	mishandling	på	
grund af familiesammenføringsreglerne, som gør, at de vil 
blive udvist, hvis de forlader deres voldelige mand. Vi fandt 
ud af, at der er mange fordomme om, at krisecentre tvinger 
kvinder til at søge om skilsmisse, og at kommunerne er 
mest interesserede i at tvangsfjerne børnene. Det har af-
holdt mange fra at søge hjælp.  
 Der er stort behov for det, et projekt som Viden til Alle 
kan tilføre. Derfor har det været svært at stoppe arrange-
menterne,	 selv	 om	 finansieringen	 af	 projektet	 er	 slut.	 Vi	
arbejdede	med	 følsomme	emner,	og	deltagerne	fik	ny	vi-
den, som indirekte kritiserede deres oprindelige overbe- 
visninger og holdninger. Alle ønsker sig et godt liv og det 
bedste for deres børn, det ved vi. Men nogle af de kvinder, 
vi mødte, havde oplevet, at deres selvværd var blevet min-
dre i forhold til børneopdragelse, efter de kom til Danmark. 
Og hvis man ikke må slå sine børn, hvad gør man så? Der-
for ringer mange kvinder stadig til os konsulenter i Viden 
til Alle og beder om hjælp. Vi har sat en proces i gang, og 
det er umuligt at sige nej. Behovet er meget stort, og der-
for forsøger vi at forsætte arbejdet med målgruppen. Det er 
dog meget begrænset, hvad vi kan gøre uden ressourcer, og 
vi	håber	derfor	på	ny	finansiering	til	Viden	til	Alle.	

dag på FNs internationale dag for afskaffelse af vold 
mod kvinder bliver næsten 100 kvinder i Danmark 
udsat for fysisk vold af deres partner. Det var ligeså 

mange i går og er ligeså mange i morgen. Tager vi resten af 
verden med, viser de skræmmende tal, at hver tredje kvinde 
i løbet af sit liv bliver udsat for fysisk eller seksuel vold af 
sin partner. Den største sundhedsrisiko for en kvinde er at 
blive slået ihjel i eget hjem! Det må vi aldrig glemme eller 
stiltiende acceptere! Vi skal tage tallene og kvinderne alvor-
ligt og give sagen al den opmærksomhed, som er nødvendig 
for at eliminere volden. 
 Vi har alle sammen pligt til at reagere. Det har vi i Dan-
ner som privat organisation. Det har den danske regering, 
og det har danskerne. Vi bryster os i dette land af at være 
nået langt på ligestillingsområdet. Det forpligter, og derfor 
skal vi give alle de kvinder, som ikke kan sige fra, kæmpe 
eller råbe op, en stemme. Og samtidig huske på, at vold 
mod kvinder både er et nationalt og et internationalt anlig-

gende. Hvis vi alle i fællesskab tager ansvar, kan vi gøre en 
forskel globalt. Og det er netop, hvad denne dag handler 
om. 
 I Danner arbejder vi hver dag for en verden fri for vold 
mod kvinder og børn. Vi gør det i vores forebyggende arbej-
de, vi gør det, når en kvinde træder over dørtrinnet til vores 
krisecenter, og vi gør det i vores projekter og gennem sam- 
arbejder i Afghanistan, Tunesien og MENA regionen. Vi ser 
os selv som en del af den globale verden og arbejder på 
at styrke vores internationale netværk gennem tætte part-
nerskaber, hvor formålet er at støtte og styrke arbejdet 
omkring kvinders rettigheder og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og børn.
 

Partnerskaberne er ikke kun vigtige for, at en organisation 
som Danner, der har drevet krisecenter i næsten 35 år, kan 
øse ud af sin viden. De betyder også, at vi internationalt kan 
skubbe på og påvirke både kvinder og mænds opfattelse af 
vold i nære relationer.
 Det er bydende nødvendigt, at vi ændrer hele tanke- 
sættet omkring, at vold er helt ok. Vi må ikke lære hinanden 
eller vores børn, at det er i orden at slå i frustration eller for 
at straffe. I en undersøgelse, som Unicef står bag, mener 
over halvdelen af kvinderne mellem 15 og 49 år, at en mand 
er berettiget til at slå sin kone under særlige forhold. 68 
lande deltog i undersøgelsen. Lad mig kraftigt understrege: 
Det er aldrig i orden at slå sin kone – eller sin mand for den 
sags skyld.  
 

 
 Vores internationale arbejde i Danner giver også en stor 
kulturel viden og forståelse, som er uundværlig i arbejdet i 
Danners Krisecenter, hvor en del af kvinderne har en anden 
etnisk og kulturel baggrund end dansk. Samtidig bekræfter 
det os i, at vold mod kvinder har de samme frygtelige følge-
virkninger,	uanset	hvor	i	verden	det	finder	sted.	Det	gør	lige	
så ondt og er lige så ødelæggende for en kvinde, uanset om 
hun kommer fra Rabat eller Roskilde.
 Derfor på denne internationale dag for afskaffelse af 
vold mod kvinder lyder opfordringen, at vi sammen tager 
ansvar, involverer os og bryder det tabu, som vold mod 
kvinder og børn er. Nationalt og internationalt.

vem tænker på børnene? Det spørgs- 
mål har vi i Danner måttet stille os 
selv mange gange de senere år.  Vi 

oplever gang på gang, at det langt fra er bar-
nets tarv, der er i myndighedernes fokus, 
når	 en	 voldsudsat	 kvinde	 flytter	 ind	 på	
Danners Krisecenter med sine børn, og en 
sag i Statsforvaltningen samtidig begynd- 
er, fordi kvinden vil skilles fra sin volds-
udøvende mand. Som udgangspunkt står 
begge forældre lige i forhold til forældre-
myndighed og samvær med børnene i 
sådan en sag. Og er det virkelig rimeligt?

FORÆLDRENES LOV – IKKE BØRNENES
Antallet af skilsmissesager, hvor foræld-
rene er uenige om samværet med børnene, 

er steget med knap 50 procent siden 2007, 
hvor en ny forældreansvarslov så dagens 
lys. Forældreansvarslovens grundlæg- 
gende princip er, at et barn har ret til to 
forældre, der skal tage fælles ansvar for 
barnet. Også selvom forældrene ikke lever 
sammen. Den sympatiske hensigt med den 
nye lov er at sætte barnets bedste i fokus. 
Desværre er målet ikke nået, det viser både 
førnævnte	tal	og	de	konflikter	om	samvær,	
vi møder i Danner. 
 Vi mener ikke, at det er til barnets bed-
ste	at	stå	midt	i	mors	og	fars	konflikt,	som	
optrappes så voldsomt, at den til sidst ender 
i Fogedretten. Det sker, fordi forældrean- 
svarsloven lader det være op til forældrene 
selv at blive enige om en løsning om sam-
vær. Det kan alle forældre ikke. Slet ikke, 
hvis vold har været en del af hverdagen i 
en familie, og den oven i købet fortsætter i 
form af chikane, trusler og psykisk vold ef- 
ter	en	skilsmisse.	Det	rationale	kan	de	fleste	
komme frem til. Men når Statsforvaltningen 
søger kompromisset mellem forældrene, 
oplever vi ofte, at det overskygger hensynet 
til barnet. Der fokuseres i ligestillingens 
navn på forældrenes ret til samvær med 
barnet. Også i de tilfælde, hvor barnet er 
voldsudsat. En stor del af de børn, vi møder 
i vores daglige arbejde i Danners Krisecen-
ter, har oplevet så voldsom vold, at de ud-
viser symptomer på posttraumatisk stress. 
Så er det til barnets bedste at blive tvunget 
til samvær med en voldelig forælder? Det 
mener vi ikke i Danner. 

VIDEN OM VOLD I STATSFORVALTNINGEN
Vold i hjemmet er heldigvis ikke normen, 
men det betyder også, at vi ikke kan bruge 
et almindeligt normsæt, når vi har at gøre 
med voldsudsatte familier. Problemet lig- 
ger ikke kun i forældreansvarslovens prin-
cip om, at selv forældre, som ikke kan 
tale sammen eller samarbejde, skal have 
fælles	 forældremyndighed	 og	 selv	 finde	
en løsning om samvær. Det stiller også 
voldsudsatte kvinder og børn i en sårbar 
position, at hverken Statsforvaltning eller 
Fogedret er fagligt klædt på til at tage stil- 
ling i samværssager, hvor vold er en faktor. 
Derfor er det absolut nødvendigt, at begge 
instanser	 indhenter	 kvalificeret	 viden	 om	
volden, dens dynamikker og dens voldsom-
me konsekvenser for både voksne og børn. 
Og det er afgørende, at man i Statsforvalt-
ningen taler med forældrene hver for sig og 
igangsætter en undersøgelse af den volds-
udøvende forælders forældreevne. 
 Vi oplever, at sager kan køre frem og 
tilbage i Statsforvaltningen i mange år ef-
ter, der er truffet afgørelse, hvorefter sager 
til sidst kan ende i Fogedretten. Vi oplever 
også, at børn bliver fanget i de offentlige 
instansers silotænkning, hvor kommune 
og Statsforvaltning ikke taler sammen.  Og 
mens børnene venter på en afklaring i det 
system, som skulle holde hånden under 
dem, tvinges de til samvær med en voldelig 
forælder. Derfor spørger vi i Danner: Hvem 
tænker på børnene?
 

er er pludselig sat lighedstegn mel-
lem to ellers så usammenligne- 
lige ord som amning og blufær-

dighedskrænkelse. En konkret afgørelse 
fra Ligebehandlingsnævnet erklærede d. 8. 
maj 2013, at det var i orden, da en caféejer 
i Illum bad en mor, der ammede sit sultne 
barn, om at pakke sammen og forlade 

caféen. Kvinden forlod caféen, men klagede 
efterfølgende over behandlingen til Ligebe-
handlingsnævnet,	 hvor	 hun	 ikke	 fik	 med-
hold.
 Argumentet i afgørelsen var, at det kan 
krænke andre menneskers blufærdighed, 
at en mor ammer sit barn. Dermed er det 
nu op til den enkelte restauratør, om kvin-
der med babyer er velkomne, og det er hen-
synet til de andre gæsters blufærdighed, 
der prioriteres. Tilsyneladende ses der i 
denne afgørelse bort fra, at amning er en 
helt naturlig del af livet, og at der er sund-
hedsmæssige og helbredsmæssige fordele 
ved amning.

ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER
Hvad betyder det egentlig, når vi taler om, at 
vores blufærdighed krænkes? Den Danske 
Ordbog skriver følgende om ordet ’blufær-
dig’: ”tilbageholdende og genert, især med 
hensyn til sex og nøgenhed eller blottelse af 
intime følelser, tanker, meninger m.m.”. Og 
om ordet ’blufærdighedskrænkelse’: ”sek-
suel handling eller ytring, der overskrider 
en persons grænse for, hvad der føles søm-
meligt eller naturligt”. De mest gængse 
opfattelser af disse ord er altså at sammen-

ligne med en grov fornærmelse og overskrid-
else af en privat zone, og ordene anvendes 
ofte i forbindelse med sex. I lyset af dette 
kunne man fristes til at spørge, om et bryst 
udelukkende ses som et sexualobjekt?
 Da ord har en enorm magt over men-

neskers tankestrømme, associationer og 
dermed holdninger og handlinger, kan 
denne sammensætning af ord få meget 
negative konsekvenser for den generelle 
holdning til amning. Hvis de negative as-
sociationer, der hænger ved ordet blufær-
dighedskrænkelse, nu i en retsmæssig af-
gørelse er blevet legitime at forbinde med 
amning, kan disse associationer brede sig 
som ringe i vandet. 

ANSTØDELIG AMNING
Vi må spørge os selv og hinanden, hvad vi 
som samfund gerne vil signalere i forhold til 
amning. Skal den nybagte mor opfordres og 
opmuntres til at følge de sundhedsfaglige an-
befalinger, som Sundhedsstyrelsen, jorde- 
mødre og WHO har fremlagt? Eller skal hun 
hovedsageligt føle sig som et forstyrrende 
og anstødeligt element blandt andre men-
nesker, hvis hendes barn er sultent, og hun 
må amme det? 
 Ifølge Ligebehandlingsnævnet er det 
blufærdigheden, der vægter højest i forhold 
til barnets sult. Man kan håbe på, at denne 
afgørelse ikke fører til en omfattende into- 
lerance over for ammende kvinder og deres 
børn.

Skal børn have samvær 
med en voldelig forælder?
Hensigten med forældre- 
ansvarsloven er at sætte 
barnets bedste i fokus, når 
forældre går hvert til sit. 
Men i Danner oplever vi, 
at forældrenes rettigheder 
overskygger barnets tarv.  

Skal en ammende mor føle 
sig som et forstyrrende 
og stødende element? Det 
spørgsmål stillede frivillig 
i Danner og cand.mag. i 
sprogpsykologi, Julie Muff 
Lykke, i Magasinet Danner i 
juni 2013. 

Af Julie Muff Lykke, cand.mag. i sprog-

psykologi  og frivillig i Danner

Indlægget er et uddrag bragt i Magasinet 

Danner i juni 2013

Af Susanne Philipson, direktør i Danner, og 

Helle Walsted, leder af Danners Rådgivning 

og Krisecenter

Helle Walsted

Leder af Danners Rådgivning og 

Krisecenter

Susanne Philipson

Direktør i Danner

ER AMNING BLUFÆRDIGHEDSKRÆNKENDE?

D

H

Et nyt projekt i 2013 ændrede  
deltagernes forestillinger om vold i 
nære relationer. Projektet fik flere 
nydanske familier til at søge hjælp, 
men behovet for mere ”Viden til Alle” 
er stadig stort.

Af Jackiline Hansen, integrationskonsulent i Kirkernes 

Integrations Tjeneste

”Viden til Alle” 
er uvurderligt

P

I

Partnerskaberne er ikke kun vigtige 
for, at en organisation som Danner, 
der har drevet krisecenter i næsten 
35 år, kan øse ud af sin viden. De 
betyder også, at vi internationalt kan 
skubbe på og påvirke både kvinder 
og mænds opfattelse af vold i nære 
relationer. 
Susanne Philipson 
Direktør Danner

“
Det kom bag på mig, at mange af 
deltagerne mente, at vold kun er 
fysisk. Men da de fik mulighed for 
at tale om vold, blev de fleste 
enige om, at ord kan gøre mere 
ondt. Desværre må mange kvinder 
finde sig i vold og mishandling på 
grund af familiesammenførings-
reglerne, som gør, at de vil blive 
udvist, hvis de forlader deres 
voldelige mand. 
Jackiline Hansen
Integrationskonsulent i Kirkernes 
Integrations Tjeneste

“
Vores internationale arbejde i 
Danner giver også en stor kulturel 
viden og forståelse, som er 
uundværlig i arbejdet i Danners 
Krisecenter, hvor en del af 
kvinderne har en anden etnisk og 
kulturel baggrund end dansk.  
Susanne Philipson
Direktør Danner

“

Lad os afskaffe 
volden i 
fællesskab
Hver tredje kvinde i verden bliver i 
løbet af sit liv udsat for fysisk eller 
seksuel vold af sin partner. Vi skal 
sammen tage ansvar, involvere os og 
bryder det tabu, som vold mod 
kvinder og børn er. 

Af Susanne Philipson, direktør Danner

Trykt i Kristeligt Dagblad 25. november 2013

Ifølge Ligebehandlings- 
nævnet er det blufær-
digheden, der vægter 
højest i forhold til barnets 
sult. Man kan håbe på, at 
denne afgørelse ikke fører 
til en omfattende intole- 
rance over for ammende 
kvinder og deres børn.
Julie Muff Lykke
Cand.mag. i sprogpsykologi og 
frivillig i Danner

“
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Den	respons,	jeg	fik	i	kraft	af,	at	krisecen-
tret	blev	reddet,	fik	mig	til	at	føle,	at	jeg	var	
med til at gøre en lille forskel. Man kan ikke 
redde hele verden, men man kan gøre en 
lille forskel,” slutter Simi Jan.  

DANNERS ÆRESPRIS 2013

Journalist og korrespondent, Simi Jan, 

modtog Danners Ærespris 2013 på FNs 

Internationale dag for afskaffelse af vold 

mod kvinder, den 25. november.

Foto: Annette Crillesen

SIMI JAN

> Født i Danmark i 1979 og har   
 forældre fra Pakistan
> Uddannet journalist fra Napier  
 University i Edinbrugh og har   
 desuden læst arabisk og 
 Mellemøststudier ved Syddansk  
 Universitet
> Forfatter til bogen “Til te hos   
 Taleban” fra 2012 
> Arbejder som journalist og uden- 
 rigskorrespondent for TV2
> Hædret med mange priser for  
 sit journalistiske arbejde. Sidste  
 år modtog hun Dansk Kvindesam- 
 funds Mathildepris og Zonta 
 Danmarks kvindepris samt   
 Berlingske Fonds Journalistpris

De stikker næsen frem i 
et samfund, hvor de godt 
ved, at dét at råbe op om, at 
kvinder skal have bare nogle 
få rettigheder, kan være en 
dødsdom.
Simi Jan
Journalist

“
Danners Ærespris 2013 gik til udenrigskorrespondent og journalist Simi Jan for hendes arbejde i 

lande som Pakistan og Afghanistan. Når Simi Jan rapporterer fra verdens brændpunkter, sætter hun ofte 
fokus på ligestilling og kvinders rettigheder. 

Af Nadine Lensborn & Kimmi Amilla Næve, 

frivillige i Danner

PRISER TIL 
DANNER

PRIS FOR SMUKT BYGGERI
I 2013 modtog Danner prisen ”Gode og 
smukke bygninger i Københavns Kom-
mune”. Danner og Varmings Tegnestue fik 
prisen for den omfattende restaurering, 
som blandt andet blev rost for høj hånd-
værksmæssig kvalitet og en arkitektur, der 
forener nye elementer med traditionelle 
materialer. Prisen blev overrakt på Køben-
havns Rådhus af Kultur- og Fritidsborg-
mester Pia Allerslev. 

Restaureringen af Danners hus skete i et 
partnerskab med Realdania og var derud- 
over støttet af A.P. Møller og Hustru Cha-
stine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal, Augustinus Fonden, Oak Founda-
tion Denmark, Kulturstyrelsen og Nordeafon-
den.

DANNER MODTOG FARVEPRISEN 2013
Danske Malermestre og Kirsten og Freddy 
Johansens Fond uddelte i 2013 Farveprisen 

til arkitekterne +PEDERSEN og Varmings 
Tegnestue ApS for den smukke farvesæt-
ning ved restaureringen af Danner.
 Farverne, indretningen og oplevelsen 
af tryghed og hjemlig varme, har særligt 
betydning for husets beboere, som i en til 
tider uoverskuelig situation har stort be-
hov for netop tryghed og hjemlighed. Det så 
Farvepriskomiteen og begrundede prisen 
dermed. Arkitekterne modtog tilsammen 
prisen på 150.000 kr.

år en kvinde med anden etnisk bag-
grund har været udsat for æresre-
lateret	vold	og	flytter	ind	på	Danners	

Krisecenter, følger en række særlige pro- 
blemstillinger med. Volden er den samme 
og har de samme ødelæggende konse- 
kvenser, men for at kunne hjælpe denne 
gruppe kvinder, er det vigtigt, at krisecen-
terpersonalet er rustet til de særlige hen-
syn, der skal tages. 
 Undersøgelser viser, at krisecentrene 
de senere år har fået et stigende antal hen-
vendelser	 om	 æresrelaterede	 konflikter.	
På den baggrund lancerede daværende  
social- og integrationsminister, Karen Hæk-
kerup, regeringens nye krisecenterinitiativ 

på Kvindernes Internationale Kampdag, den 
8.	marts.	Initiativets	mål	er	at	opkvalificere	
personalet på ni udvalgte krisecentre fra 
2013	og	fire	år	 frem	til	at	kunne	håndtere	
æresrelaterede	konflikter.	Danner	er	ét	af	
de krisecentre, og social- og integrations-
ministeren lancerede det nye initiativ foran 
et stort publikum i Danners stadsestue. 

VIDEN TIL ALLE
Medarbejderne på de udvalgte krisecen-
tre bliver uddannet med ekstra viden om 
æresrelateret vold, og på hvert af de ni 
krisecentre uddannes en ressourceperson, 
som på sigt skal vejlede de resterende ca. 
30 krisecentre på landsplan. Derudover vil 
krisecentrene gennem forskellige initiativer 
forsøge at nå de kvinder, som ikke på egen 
hånd opsøger krisecentrene. 
 Her har Danner en særlig rolle i kraft af 
projektet ”Viden til Alle”, der har til formål 
at sikre, at nydanske kvinder får den rette 
hjælp og viden til at træffe beslutninger om 
deres egen situation. Projektet tilbyder en 
række arrangementer med fokus på kvind-
ers	 rettigheder,	 som	 finder	 sted	 landet	
over. Til arrangementerne stilles der skarpt 
på fakta og myter omkring vold, og der gives 
konkrete råd til, hvad man kan gøre for at 
hjælpe, hvis man får kendskab til, at en vok-
sen eller et barn udsættes for vold.

KAREN HÆKKERUP LANCEREDE 
NYT KRISECENTERINITIATIV 
På Kvindernes Internatio- 
nale Kampdag lancerede 
daværende social- og 
integrationsminister, 
Karen Hækkerup, regerin-
gens nye krisecenterinitiativ 
i Danners stadsestue.

Af Emilie Maxen, 

kommunikationsmedarbejder i Danner

KVINDERNES KAMPDAG

I Danners stadsestue lancerede Karen 

Hækkerup et nyt initiativ målrettet 

kvinder udsat for æresrelateret vold.

Foto: Danner.
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Op til kommunalvalget i 
2013 lagde Danner hus til en 
paneldebat mellem fire kvin-
delige politikere fra Køben-
havns Borgerrepræsentation.

er blev diskuteret heftigt, og del- 
tagerne var skarpe i replikken, for 
hvorfor er kun 32 procent af byråds-

medlemmerne i Danmark kvinder? Handler 
det om, at der i den daglige jongleren med 
familielivet og karrieren ikke er plads til 
også at gå ind i lokalpolitik? Eller stemmer 
vi bare på den store gruppe af midaldrende 
mandlige kandidater af gammel vane? 
 1. november, få uger inden kommunal- 
og	regionsvalget	2013,	sad	fire	kvinder	 fra	
Borgerrepræsentationen i København – 
Lise Thorsen fra Socialdemokratiet, Anna 
Mee Allerslev fra Radikale Venstre, Ayfer 
Baykal fra SF og Cecilia Lonning-Skovgaard 
fra Venstre i Danners stadsestue. 

KVINDER LØBER STÆRKERE
Partiforskellene var for en stund gemt væk, 
og	de	fire	kvinder	 var	meget	enige	om,	at	
det kræver sin kvinde at være lokalpoli-
tiker. For køn spiller en stor rolle på råd-
huset. Kvinder skal arbejde ekstra hårdt 
for at bevise deres værd – eller som Ayfer 
Baykal udtrykte det: “Vi skal alle sammen 
løbe stærkt. Mændene skal løbe med 60 km 
i timen, kvinderne skal løbe med 120.”
 Heller ikke publikum holdt sig tilbage 
under diskussionen. Der blev grinet og 
klappet og et enkelt tilråb eller to sneg sig 
også ind i løbet af debatten. Udover køn 
og ulighed i lokalpolitik blev emner som 
tvangsfjernelser af børn, udsatte boligom-
råder og kvinders ret til at fravælge at få 
børn	voldsomt	debatteret.	Som	en	fin	sløj-
fe	på	en	heftig	debat,	gav	de	fire	politikere	
håndslag på, at de sammen vil kæmpe for 
at få ligestilling endnu mere på dagsor-
denen på Københavns Rådhus.

LIGESTILLING PÅ 
KØBENHAVNS RÅDHUS?

Af Emilie Maxen, 

kommunikationsmedarbejder i Danner

D

“Vi skal alle sammen løbe 
stærkt. Mændene skal løbe 
med 60 km i timen, kvin-
derne skal løbe med 120.“
Ayfer Baykal
Medlem af Københavns Borger-
repræsentation

“Nogle af de sejeste kvinder,
jeg kender, kæmper bag et slør”

anner fejrede FNs Internationale 
dag for afskaffelse af vold mod kvin-
der, den 25. november, med et stort 

arrangement. Danners direktør, Susanne 
Philipson, overrakte Danners Ærespris 2013 
til udenrigskorrespondent og journalist Si- 
mi Jan som en anerkendelse af hendes 
fokus på ligestilling og kvinders manglende 
rettigheder i Mellemøsten og Afghanistan.
 ”Det kom fuldstændig bag på mig,” 
sagde Simi Jan efterfølgende og under-
stregede, at hun føler, at det lige så meget 
er en pris og en cadeau til alle hendes 
medsøstre, ”…der kæmper en kamp for 
at få de rettigheder, vi andre måske nogle 
gange tager for givet.”

DET HANDLER IKKE OM BURKA
Simi Jan er født i Danmark og har pakistan-
ske forældre. Hun har boet, arbejdet og rejst 
i Mellemøsten og Afghanistan og bevæget 
sig i kulturer, hvor synet på kvinder adskil-
ler sig meget fra det danske. Hun oplever 
derfor også, at ligestillingsspørgsmål her 
ikke kan sammenlignes med Danmark, for-
di virkelighederne er så forskellige.
 ”Et godt eksempel er, når feminister i 
Danmark taler om, at kvinder i Afghanistan 
skal smide burkaen. Men afghanske kvind-
ers kamp for ligestilling handler ikke om 
burkaer, men om helt basale rettigheder 
som at få lov til at gå i skole, ikke at skulle 
tvangsgiftes, når man er 12 år, og juridiske 
rettigheder. Det bliver ofte misforstået i vores 
del af verden,” siger Simi Jan og fortsætter: 
“Jeg plejer at sige, at nogle af de sejeste 
kvinder, jeg kender, lever i de her lande 
og kæmper bag et slør. De stikker næsen 
frem i et samfund, hvor de godt ved, at dét at 
råbe op om, at kvinder skal have bare nog- 
le få rettigheder, kan være en dødsdom. 
Det er realiteten for nogle af dem. De bliver 
simpelthen slået ihjel, fordi de siger, hvad 
de mener og tænker, og kæmper på vegne 
af deres medsøstre.”

KØNNET SOM EN NØGLE 
”Jeg er ikke feminist. Jeg er ikke aktivist. 
Jeg er journalist”, understreger Simi Jan og 
tilføjer, at hun ønsker at skildre kvindernes 
syn på begivenheder i lige så høj grad som 
mændenes. Det betyder ikke, at hun søger 
at fortælle ”særlige kvindelige historier”, 
men at hun mener, at kvinder i lige så høj 
grad skal høres og repræsenteres, når hun 
rapporterer om for eksempel fredsfor-
handlinger. Nogle gange lykkes det at få 
kvinder i tale – andre gange ikke. Men det 
er Simi Jans sigte, og i de afghanske lands-
byer, hvor kvinderne sjældent bevæger sig 
uden for en dør, kan hun drage fordel af sit 
køn.

 “Mange af de lande, jeg rapporter fra, er 
mandsdominerede samfund. Det er mænd, 
man møder på gaden og ude i offent-
ligheden. Men jeg kan komme ind og drikke 
te med kvinder, som ikke engang mandlige 
slægtninge må sidde i rum med. Det er ikke 
ensbetydende	med,	at	jeg	får	lov	til	at	filme	
dem til fjernsynet. Men bare dét at kunne 
sidde og tale med dem og høre, hvad de 
mener og tænker, synes jeg, er stort,” siger 
Simi Jan.

DEN STORE HISTORIE, DEN LILLE 
FORSKEL
I 2010 var Simi Jan var med til at gøre en 
mærkbar forskel, da hun hjalp med at sam-
le ind til et lukningstruet krisecenter for 
kvinder i Kabul. Simi Jan skrev en række 
artikler til Politiken, som var tovholder på 
indsamlingen.
 “Jeg var med til at sætte indsamlingen 
i gang, fordi jeg blev meget forarget over, 
at når der nu var et krisecenter for kvind-
er	 på	 flugt	 fra	 krig	 og	 død,	 dødstrusler,	
voldtægter og tvangsægteskaber, så var der 
pludselig ikke penge til at drive det. Da vi 
satte indsamlingen i gang, tænkte jeg ikke, 
at jeg var med til at gøre en stor forskel.
 Men i dag eksisterer krisecentret stadig. 
 ”På krisecentret mødte jeg kvinder med 
forfærdelige og tragiske skæbner og histo-
rier. Jeg blev meget berørt af at høre om alt 
det forfærdelige, de havde været udsat for. 

Danners Ærespris uddeles hvert år til et 
menneske, som har gjort en særlig indsats 
for at bryde tabuer til gavn og glæde for 
Danners sag. Et menneske, som har gjort 
det personlige fælles og formået at tale 
til alle på tværs af køn, faglighed og alder. 
Danners godt 200 frivillige og husets an-
satte vælger modtageren af Danners Æres-
pris. På Danner.dk kan du læse, hvem der 
tidligere har fået Danners Ærespris.

DANNERS ÆRESPRIS

2013

DANNERS ÅRSBERETNING 2013SIDE 12 KULTUR DANNERS ÅRSBERETNING 2013 SIDE 13KULTUR



I Flügger laver vi noget, som 
skal på hjemmets fire vægge. 
Og inden for de vægge foregår 
der mange ting. Også mange 
dejlige ting. Men kampen mod 
vold i hjemmet er en sag, som 
på den måde giver god mening 
for os at støtte.
Stine Bosse
Bestyrelsesformand i Flügger

“
Flügger støtter Danner ved 
at runde årets resultat ned. 
I 2013 donerede virksom-
heden 78.964 kr. gennem 
Grevindens Venners ”rund 
ned-princip”. Bestyrelses-
formand i Flügger, Stine 
Bosse, roser ideen bag 
princippet.

Af Simone Bodholdt, 

kommunikationsmedarbejder i Danner

VELGØRENHED

Stine Bosse, bestyrelsesformand i Flügger, 

mener, at det er vigtigt for virksomheder 

at værne om et samfundsperspektiv og 

bidrage til organisationer med en god sag. 

Foto: Pressefoto/bosse.biz

VIRKSOMHEDER 
RUNDER NED FOR 
DANNER

FOSS OG TV 2 GIVER JULEGAVEN VIDERE
Både medarbejdere i FOSS og TV2 valgte i 
2013 at donere værdien af deres firmajule- 
gave til Danner. 
 Julegavedonationen fra FOSS indbragte 
26.000 kr. til Danners arbejde med voldsud-
satte kvinder og børn.TV2s medarbejdere 
sendte 5120kr. videre til Danner. 

”I FOSS har vi tradition for at støtte en god 
sag med donationer, da cirka 20 procent af 
vores medarbejdere hvert år vælger at do-
nere i stedet for at modtage en julegave. I 
2013 valgte vi Danner, fordi vi synes, at det 
er en rigtig god sag”, fortæller Tue Byskov 
Bøtkjær, der er Senior Vice President for 
HR, IT og Kommunikation hos FOSS. 

DESIGNSAMARBEJDE GIVER 43.350 KR. TIL 
DANNER
Igen i 2013 har online-shoppingsiden, Trend- 
sales, designerne bag Moshi Moshi Mind og 
Danner samarbejdet om en lækker sweat-
shirt, som i efteråret og vinteren var til salg 
på trendsales.dk. 
 150 kr. fra hver solgt sweatshirt gik til Dan-

ners arbejde med at skabe et efterværns- 
tilbud til krisecentrets beboere. I 2013 slog 
salget rekord, sweatshirtsene blev revet 
væk og indbragte i alt en donation på 43.350 
kr.

er er brug for at tænke nyt, når 
en organisation som Danner skal 
forsøge at gøre det nemt og attrak-

tivt for virksomheder at støtte en god sag. 
Derfor udviklede Grevindens Venner – et 
erhvervsnetværk, som støtter Danners ar-
bejde – rund ned-princippet. Kernen i prin-
cippet er, at en virksomhed runder de sidste 
fem cifre ned i årsregnskabet og donerer 
beløbet til Danner. Flügger var en af de 
første virksomheder, som valgte at bruge 
princippet, og Stine Bosse, bestyrelses-
formand i Flügger, mener, at konceptet er 
godt set af Grevindens Venner. 
 ”Selve princippet er en rigtig god idé 
og var et godt blikfang for mig. Ingen virk-
somheder fortæller om de sidste kroner og 
ører, når de annoncerer årets regnskab. 
Så i kommunikationen forsvinder tallet, og 
aktionærerne går ikke op i de sidste deci-
maler. Det gør en organisation som Danner, 
der modtager pengene, til gengæld,” siger 
Stine Bosse. 

D

Vigtigt at bidrage
I 2013 donerede Flügger gennem rund 
ned-princippet 78.964 kr. til Danner og 
kan dermed skrive i regnskabet, at der er 
rundet ned til fordel for en god sag. Ifølge 
Stine Bosse har mange virksomheder et 
ønske om at støtte organisationer, der gør 
en forskel. Også i kølvandet på den økono-
miske krise.
	 ”De	 fleste	 virksomheder,	 der	 har	 haft	
det økonomisk vanskeligt under krisen, 
passer på arbejdspladserne og medarbej-
derne. Men mange virksomheder har allige- 
vel værnet om et samfundsperspektiv og 
ønsker at bidrage til organisationer med en 
vigtig sag,” siger Stine Bosse og tilføjer, at 
selvom det har været nogle hårde år, har 
Flügger ikke haft underskud. 
 ”Og vi har aldrig været i tvivl om, at det 
er vigtigt at gøre det her.”

Et godt brand
For Stine Bosse er det ikke kun den gode 
ide bag rund ned-princippet, der er af-
gørende for, at Flügger støtter Danner. 
Hun mener også, at det er vigtigt, at der er 
en sammenhæng mellem Danners sag og 
virksomhedens produkt.
 ”I Flügger laver vi noget, som skal på 
hjemmets	fire	vægge.	Og	inden	for	de	væg-
ge foregår der mange ting. Også mange 
dejlige ting. Men kampen mod vold i hjem-
met er en sag, som på den måde giver god 
mening for os at støtte.”
 At Danner har et godt brand, som klinger 
positivt i folks ører, peger Stine Bosse også 
på som en afgørende faktor for, at Flügger 
runder ned til fordel for Danner.
 ”Folk er bevidste om, at her kan de få 
hjælp. Det er et utrolig vigtigt arbejde, Dan-
ner gør. Vold mod kvinder og børn forsvin-
der ikke i morgen, det er en udfordring, 
som skal tages alvorligt.” 

Danner er en privat organisation med en økonomi 
baseret på midler fra fonde, puljer, virksomheder 
og private. Derfor er Danner i høj grad afhængig af 
støtte og økonomisk hjælp i arbejdet for at skabe 
respekt, ligeværd og lige muligheder mellem køn-
nene og en verden fri for vold mod kvinder og børn.

Danners økonomi

Danners nye strategi for 
2013-2016 “Vi skal gøre en 
forskel” indeholder fem 
missioner. Direktør i 
Danner, Susanne Philipson, 
fortæller her om kernen i 
Danners nye strategi.

Hvorfor vil Danner være toneangivende på 
ligestillingsområdet?
”Det er ikke noget nyt, at Danner blander sig 
i ligestillingsdebatten. Det har vi altid gjort, 
og temaerne har været mange og har skiftet 
over tid. Med strategien retter vi nu fokus 
mod ligestillingsemner, som er relevante for 
kvinder i dag.  Vi skal udnytte og udvikle vores 
viden og erfaring til at gøre kvinder stærke 
og skabe ligeværd mellem kønnene.” 

Hvordan arbejder Danner for en verden fri 
for vold?
”I Danner er ambitionen at drive et af 
verdens bedste krisecentre. Vi gør det i et 
tæt samspil mellem frivillige og ansatte og 
med høj professionel faglighed. Vi har stort 
fokus på den brede forebyggelse. Også i 
form af efterværn efter et evt. krisecenter- 
ophold, som skal sikre, at kvinden og hen-

des eventuelle børn kan holde fast i et liv 
uden vold. Vi omsætter vores viden og bru-
ger den i vores fortalervirksomhed, og når 
vi kapacitetsopbygger i vores nationale og 
internationale projekter.

Hvad vil det sige, at Danner arbejder med 
at blive en bæredygtig organisation?  
”Danner har udviklet sig fra at være en græs-
rodsbevægelse til en professionelt drevet 
organisation. Danner har særligt i de senere 
år vækstet hurtigt. Der er derfor et naturligt 
behov for at konsolidere, så vi sikrer, at op-
gaver og ressourcer hænger sammen, så 
Danner har et stabilt og solidt fundament, 
der kan bære en fremtidig udvikling.  

Hvilken rolle spiller frivillige i Danner?
”Frivilliges engagement og motivation er 
afgørende i Danner, fordi organisationen 

bygger på frivillige kræfter. De frivillige i 
Danner er stærke kvinder og har mange 
forskellige kompetencer, som er vigtige at 
få i spil. Derfor skal rammerne for Danners 
frivillige være optimale, og der skal være 
fokus på fortsat udvikling af samarbej-
det mellem frivillige og ansatte. Sammen 
skaber vi de bedste resultater.”

Hvorfor er det vigtigt med en strategi for 
Danner? 
”En strategi, som er forankret i hele organi- 
sationen, skaber tydelighed i vores opgave-
varetagelse og sætter en fælles retning for 
alt, hvad vi arbejder med i Danner. Strate-
gien medvirker til, at vi løser opgaverne 
målrettet, så alle, uanset om man er ansat 
eller frivillig, arbejder mod vores fælles vi-
sion. Med strategien er vi skarpe på, hvor vi 
vil hen, og hvordan vi kommer derhen.”

DANNERS INDTÆGT 2009-2013

Danners økonomi 

Danner er en privat organisa�on med en økonomi er baseret på midler fra fonde, puljer, virksomheder og 
private. Derfor er Danner i høj grad a�ængig af stø�e og økonomisk hjælp i arbejdet for at skabe respekt, 
ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. Danner vil 
fortsat gøre sit ypperste for at skabe et solidt økonomisk fundament for sagen. 
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Netværket består af:
Anna von Lowzow  – Journalist og 
 filminstruktør, Nordisk Film Production
Bolette Christensen – Direktør,   
 BØRNEfonden 
Christian Sparrevohn – Seniorpartner,  
 Quartz+Co
Frederik Preisler – Direktør og grund- 
 lægger, MENSCH
Jørgen Pedersen – Direktør, Sole   
 Gruppen

Lars Grarup – Chefredaktør for digitale  
 medier, POLITIKEN
Marianne Pittelkow – fhv. chef i TV2
Merete Eldrup – Adm. Dir., TV2 
Sune Bang – Adm. Dir., Kommunika- 
 tionsbureauet København
Søren P. Olesen – CEO, Flügger
Tue Byskov Bøtkjær – Senior Vice   
 President, Foss

GREVINDENS VENNER

Folk er bevidste om, at her kan 
de få hjælp. Det er et utrolig 
vigtigt arbejde, Danner gør. 
Vold mod kvinder og børn 
forsvinder ikke i morgen, det er 
en udfordring, som skal tages 
alvorligt.
Stine Bosse
Bestyrelsesformand i Flügger

“
5 HURTIGE TIL 
DIREKTØREN I 
DANNER

I 2013 KOM DONATIONER, LEGATER OG ØVRIGE FRIE 
MIDLER FRA:

Tips- og 
Lottomidler
50%

Andre 
indtægter
2%

I 2013 kom donationer, legater og øvrige frie midler fra:  

 

Dona�oner, legater og øvrige frie midler i alt: 4.478.672 kr. 
(Her plads til en lille forklarende tekst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips- og Lottomidler

Fonde og legater

Danners Venner
(private)

Arv

Grevindens Venner
(virksomheder)

Øvrige donationer
(f.eks. anonyme)

Andre indtægter
(f.eks. foredrag)

Fonde og legater
33%

Danners Venner 
(private) 8%

Arv 1%

Grevindens Venner 
(virksomheder) 3%

Øvrige donationer 
(f.eks. anonyme) 3%

Donationer, legater og øvrige frie midler i alt: 4.279.185 kr.
Frie midler er vigtige for Danners arbejde med at forebygge vold, skabe fokus på ligestilling 
og erstatte myter om vold med fakta.

Øremærkede tilskud til projekter og aktiviteter i alt: 6.564.470 kr.
Øremærkede midler kommer fra fonde, puljer og offentlige instanser. I 2014 vil Danner 
fortsat arbejde i bl.a. Grønland og Tunesien og undervise børn i Danners skoletilbud.

I 2013 BLEV ØREMÆRKEDE TILSKUD TIL DANNERS 
PROJEKTER OG AKTIVITETER BRUGT TIL: 

I 2013 blev øremærkede tilskud til Danners projekter og aktiviteter 
brugt til: 

 

 

Træning af
krisecenterpersonale i 
MENA-regionen 17%

Indsats i 
Afghanistan
33%

Indsats under Det 
Arabiske Initiativ 1%

Opsøgende arbejde 
og oplysning 

til nydanske kvinder 13%

Skoletilbud til børn 
i Danner 8%

Indsats i Tunesien 6%

Støtte til og aktiviteter 
for beboerne 5%

Forskningsprojekt og 
website om kærestevold 4%

Indsats i Grønland 4%

Projekter målrettet frivillige 3%
Projekter med børnefokus 6%
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FØLG OS PÅ 
FACEBOOK

FONDE OG LEGATER
23/9 1909 Fonden
3F København
Albion Fonden
Alm. Brand Fond 
Avnedefonden
C.A. Tesch’s og Hustru’s Fond
Carl August og Jenny Andersens  
 Fond
Danske Banks Fond
Dansk Sygeplejeråd
Det Obelske Familiefond
Direktør Henry Jørgensen og 
 Hustru Rigmor Jørgensens Fond
Direktør J.P. Lund og Hustru 
 Vilhelmine Bugge’s Legat
DKB Fonden - Danske Kvinders  
 Beredskab
Dorte, Enid og Viggo Carstensens  
 Almenvelgørende Fond
Dronning Margrethes og Prins  
 Henriks Fond
Egmont Fonden
Else Moresco F. Langheds
 Mindelegat
Enkefru Juliane Buntzens født  
 Køhler’s Mindelegat
Tranes Fond
Familien Hede Nielsens Fond
Fondation Juchum
Frimodt-Heineke Fonden
Georg og Emilie Petersens 
 Legatfond
Gerda Laustsens Fond
Grete og Johan Herholdts Fond
Grosserer Andreas Collstrop og  
 søn Rudolf Collstrop’s 
 Mindelegat  
GTN Fonden
Hannes Fond 
Heinrich og Laurine Jessens Fond
Hempel Fonden
Ingeniør Kaptajn Aage Nielsens  
 Familiefond
Jubilæumsfonden for Grundfos A/S
Kastrup Inner Wheel Klub 
Kirsten og Hans Rasmussens  
 Legat
Knud og Dagny Gad Andresens  Fond
Knud Wiedemann og Hustru 
 Rigmor Wiedemann Født Vogts  
 Familielegat 
Konsul Grosserer Osvald 

 Christensens Mindefond, Vejle
Københavns Kommunes legat for  
 institutioner
Københavns Kommunes 
 Socialudvalg
Kjøbenhavns Understøttelses- 
 forenings Legatfond
Louis Petersens Legat 
Ludvigsens Legat
Lysgaard Fonden
Marie Christensens Legat
Mary Fonden
Medarbejdernes Honorarfond i  
 Novo Gruppen
Oda og Hans Svenningsens Fond
Poul Due Jensen’s Fonden
Rosalie Petersens Fond
Round Table Danmark
Skandinavisk Tobakskompagnis  
 Gavefond
Snedkermester Axel Wichmann og  
 fru Else Wichmann’s Fond
Susi og Peter Robinsohns Fond
Søsterloge 41 Grevinde Danner
Søsterloge nr. 50 Cassiopeia 
Tage og Claudine Lund-Larsens  
 Fond
The International Women’s Club of  
 Copenhagen
Thorvald Larsen og Hustru 
 Ingeborg Skovs Fond
Torben og Alice Frimodts Fond
Toyota Fonden
Tømmerhandler Johannes Fogs  
 Fond
Tømmermester Martin Hansens  
 Legat
Velfærds- og forskningsfonden for  
 pædagoger
Verena Merz & Otto Kjærgaards  
 Børnefond
Zonta København
Aase og Ejnar Danielsens Fond

AMBASSADØRER
Alfred Josefsen
Anders Morgenthaler
Camille Jones
Mikkel Kessler

ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE
Den danske ambassade i Kabul
Kirkernes Integrations Tjeneste

KVINFO
Ministeriet for Børn, Ligestilling,  
 Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet

BYGGERI
Realdania
Rambøll
Varmings Tegnestue
+Pedersen

GAVER OG HJÆLP
Aller Media A/S 
Alt for Damernes festudvalg
Anja Olsen
Anne Black
Bageren i Nansensgade
Bering House of Flowers
Black Colour 
Camilla Ellekvist
Courage Coiffure 
Dansk Forfatterforening
Dansk Professionelt Bokseforbund
Egmont
EGMONT KIDS MEDIA
Eurowoman
FDF Støtteforening Hillerød
Fitnessworld
Flügger
Foss
G2 Group
Green Gorilla
Haderslev Rotary Klub
Hasbro
Henkel Beauty Care
Hillerød Rotary Klub
Hush
JEWLSCHP
Kommunikationsbureauet 
 København
Kulturstyrelsen, Center for 
 Bibliotek, Medier og 
 Digitalisering
Journalisternes Veteranklub
La Glace
LEO klub København
Lise Nørgaard
Magasinet Udvikling
Mamafiaen,	Drejø
Mensch
Modemagasinet IN
Moshi Moshi Mind
Nielsen 

Nordisk Film
Play for Life ApS
Politiken
Pure Shop A/S
Quartz+Co
R2 Group
Rosendahl Design Group
Royal Copenhagen
Rudi og Harald Nielsen
Sebra Interiør
Seed
Sole Gruppen
Soroptimistklubben i Næstved
Soroptimist International i 
 Kastrup-Taarnby
Staedtler
Stiftelsen Jægerspris
SF FILM
The International Church of 
 Copenhagen
TimeGruppen
Tivoli
Trendsales
TV2
Women	of	Influence
Yogaventure
Zonta 3
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TAK I 2013...
…
Var belægningspro-
centen på Danners 
Krisecenter 99,5 %

…
Havde kvinderne på 
Danners Krisecenter 
14 forskellige nation-
aliteter

…
Boede kvinderne i 
gennemsnit 201 dage 
på Danners Krisecenter

…
Havde 63 procent af 
kvinderne	et	eller	flere	
børn med på krisecen-
tret
 

VOLD I DANMARK

33.000 
KVINDER 
UDSÆTTES 
HVERT ÅR 
FOR FYSISK 
PARTNER-
VOLD

HVERT 5. 
BARN ER 
UDSAT 
FOR VOLD 
I HJEMMET
 

KILDER: VOLD I NÆRE RELA-
TIONER. HELWEG-LARSEN. 
SIF OG MINISTERIET FOR 
LIGESTILLING OG KIRKE 
(2012), VOLD MOD UNGE I 
DANMARK. KORZEN, FISKER 
OG OLDRUP. SFI (2010)

DANNER ER EN PRIVAT ORGANISATION, SOM ARBEJDER FOR AT SKABE RESPEKT, LIGEVÆRD OG LIGE MULIGHEDER MELLEM KØNNENE OG EN 

VERDEN FRI FOR VOLD MOD KVINDER OG BØRN. 

LÆS MERE PÅ DANNER.DK OG FØLG OS PÅ 

DANNER. NANSENSGADE 1. 1366 KØBENHAVN K. TEL. +45 3333 0037


