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DANNERS
VÆRDIER, MISSION OG VISION
Vi styrker kvinder.
Vi blander os.
Vi er ambitiøse.

NNER

Vi styrker kvinders
handlekraft, og støtter kvinder, der har
været udsat for vold
i nære relationer. Vi
bidrager aktivt til at
skabe ligestilling og
ligeværd i samfundet.

Et samfund med
ligeværd og respekt
mellem kønnene
og en verden fri for
vold mod kvinder og
børn.

DANNERS STRATEGISKE AMBITION
Vold mod kvinder og børn i nære relationer er både et
dansk og et globalt problem samt et fundamentalt brud på
menneskerettighederne.
Forebyggelse af vold mod kvinder er uløseligt forbundet
med manglende ligestilling, køn og normer. Derfor blander
vi os i debatten for at sikre respektfulde holdninger,
ligestilling og en tidssvarende lovgivning.
Vi styrker det fælles vidensniveau om vold mod kvinder, for
nationalt og internationalt er der brug for at erstatte myter
med fakta.
I Danner hjælper vi voldsudsatte kvinder og deres børn,
og vores ambition er at gøre kvinderne til handlekraftige
aktører i eget liv. Vi udvikler nye tilbud og muligheder for
dem, der har levet med vold i hjemmet – gerne i fællesskab
med andre.
Danners organisation hviler på en stolt historie, hvor
fællesskab og en sund organisation binder os sammen, og
hvor ansatte og frivilliges trivsel og samarbejde om en sag,
der er større end os selv, er i fokus.

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

Danner udbygger
den specialiserede
viden internt og
hos fagpersoner, så
voldsudsatte kvinder
og børn får en retfærdig behandling.

Danner er en
feministisk aktør,
der giver voldsudsatte kvinder
en stemme og
dokumenterer
volden.

Langt flere kvinder end dem, som
krisecentre og andre rådgivningstilbud når
i dag, er udsat for vold i nære relationer.
Vi sikrer, at dem, der bor på Danners
krisecenter, får den bedste støtte, og
vi afsøger muligheder for, hvordan nye
tilpassede indsatser kan hjælpe flere
kvinder og børn ud af volden.

INDSATSOMRÅDE 2

INDSATSOMRÅDE 3

Danner udbygger den
specialiserede viden internt
og hos fagpersoner, så
voldsudsatte kvinder og
børn får en retfærdig
behandling

Danner er en feministisk aktør,
der giver voldsudsatte kvinder
en stemme og dokumenterer
volden

Der er behov for at styrke voldsudsatte
kvinders rettigheder, fordi de ikke
altid får den beskyttelse, de har krav
på. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner
især i den offentlige sektor med
kontakt til voldsudsatte og voldsudøvere har en opdateret viden om vold
mod kvinder og børn, som de kan
handle på.

Vi går forrest med argumenter og løsninger, der bygger på data, analyser og
erfaringer. Vi er fortalere for voldsudsatte
kvinder - i medierne og på det politiske
niveau.

Vi går i dialog med fagpersoner og medvirker desuden i forskningsprojekter, der
giver os ny viden.

Sexisme og vold mod kvinder må aldrig
blive normaliseret.

Vi oplyser og engagerer den brede befolkning i vores sag med både aktivisme og
kampagner.
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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.

