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Holdningspapir om
Vold i nære relationer
Bedre beskyttelse af mennesker imod nedbrydning fra deres
nærmeste
Når vold og overgreb sker i nære relationer, støder privatlivets fred sammen
med individets beskyttelse, og menneskerettighederne bliver sværere at håndhæve. Det går ud over kvaliteten af det enkelte menneskeliv og koster på udgifter til konflikter og behandlinger i samfundssystemet, når enkeltpersoner
nedbrydes af deres nærmeste. Og det går især ud over børnene, som både
rammes direkte og ofte viderefører mønstrene. 74 % af udøvere af vold i nære
relationer er selv vokset op med vold i hjemmet. Derfor er det afgørende, at vi
som samfund sætter systematisk og helhedsorienteret ind og tilbyder behandling, der stopper den voldelige adfærd, eftersom der ellers er risiko for, at den
gives videre fra generation til generation.
Formålet med at bekæmpe psykisk og fysisk vold i nære relationer er at nedbringe antallet af voldsudsatte kvinder, mænd og børn. Derfor er det en målsætning, at der både stilles hjælp til rådighed for de voldsudsatte og for de voldsudøvende. Det bør indskrives i serviceloven på linje med hjælp til misbrugere,
så kommunerne bliver forpligtet til at levere den nødvendige psykologhjælp til
voldsudøverne indenfor minimum et halvt år. Vold nedbringes og stoppes ved
at stoppe voldsudøveren.

Ligestilling, ligeværd og rettigheder i nære relationer
Alle mennesker har ret til personlig frihed, hvor de kan udvikle sig i retninger, de
selv vælger. Frihed under ansvar er en liberal kerneværdi, hvor ansvaret for at
opføre sig anstændigt overfor andre mennesker også gælder ift. de nærmeste.
Familier fungerer typisk som minisamfund med deres helt egne måder at eksistere på, og det kan gøre det svært for andre at forstå, hvad der præcist foregår
– også når det går skævt. Her må vi som samfund ikke lukke øjnene, fordi det
er svært og tabubelagt; vi må hjælpe og understøtte, at ingen lider overlast, og
at negative mønstre brydes – både for børns og voksnes skyld.

Tryghed i privatlivet
Radikale Venstre vil arbejde for en række tiltag, der betyder, at mennesker kan
være lige så trygge, når de træder over dørtærsklen til privatlivet som i resten
af samfundet. Mennesker er født lige og må ikke trækkes ned i familier, hvor
nogle få med forskellige former for vold skader andre i familien. Vi vil med
bedre lovgivning og tiltag bryde de dårlige mønstre.

Radikale Venstre vil derfor arbejde for at:
#Lovgivning
• D
 anmark skal leve op til internationale konventioner som Børnekonventionen og Istanbulkonventionen.
• Psykisk vold kriminaliseres på linje med fysisk vold (”Gentagne handlinger,
som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer med formål
at kontrollere eller begrænse offeret” – Lev uden Volds definition)
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• K
 roppen er ukrænkelig. Også i familien og i parforholdet. Derfor skal samtykke til sex indføres efter europæisk forbillede i lovgivningen for at sikre lige
retsstilling og styrke en ligestillingskultur (11 lande har allerede indført det i
Europa)
• Hævnporno skal straffes som seksualforbrydelse.
• Voldtægtsofre skal have ret til at få politiassistent af eget køn til at deltage
under afrapporteringen af voldtægt, evt. via videokald, såfremt det ikke er
muligt at finde én lokalt.
• Børn skal tilbydes en beskikket advokat ifm. vold og overgreb.

#Myndigheder
• B
 ørn, der fortæller om vold, skal straks tildeles en gennemgående støtteperson, f.eks. en pædagog, lærer eller sagsbehandler
• Der skal arbejdes for helhedstænkning og begrænsning af antal sager pr.
sagsbehandler i svære familiesager.
• Der skal laves en national whistleblowerordning, som man som sagsbehandler kan benytte, hvis man oplever at skulle arbejde imod reglerne i sager
med børn og vold, sådan at kommunerne ikke skal undersøge sig selv.
• Der skal være mulighed for at idømme overgrebsfolk behandlingsforløb,
f.eks. med henblik på bedre affektregulering. Hvis en voldelig forælder ikke
tager imod pådømte behandlingstiltag, skal det have konsekvenser ift. samvær med børnene.
• Politiet skal optage rapport på alle henvendelser om vold og voldtægt, uanset om der sker regulær anmeldelse.
• Ny teknologi skal tages i brug, hvor det giver værdi, eksempelvis overfaldsalarmer, videokald og udvikling af elektroniske journaler, som tager udgangspunkt i det enkelte voldsoffers situation.
• Hvis et voldsoffer kommer på krisecenter, skal politi/kommune tage kontakt
til den mulige overgrebsmand ift. vurdering af, om sagen skal tages op eller
efterforskes og følges op ift. fremtidige overgreb. Dette kunne med fordel
foregå i samarbejde med SSP.

#Forebyggende
• B
 ørnekonventionen og FNs verdensmål med fokus på lige rettigheder skal
være fast pensum i folkeskolen, gymnasier, ungdomsuddannelser osv.
• Der skal prioriteres midler til NGO’er, der leverer inspiration til skoler med
fokus på forebyggelse af vold og negativ social kontrol i hjemmene.
• Der skal prioriteres flere ressourcer til ambulante tilbud, såvel som til landets
mande- og kvindekrisecentre. Der er behov for mere differentierede tilbud,
så vi kan sikre den bedste hjælp til dem, der flygter fra vold, undertrykkelse
og negativ social kontrol - blandt andet i form af psykologhjælp samt efterværn for at sikre mod tilbagefald til volden.
• Der skal prioriteres ressourcer til netværk, kurser og selvhjælpsgrupper for
de berørte.
• Der skal gennemføres en uddannelsesindsats i politi og retsvæsen, så myndighederne bliver bedre rustet til at opdage og behandle sager om voldtægt,
overgreb samt fysisk og psykisk vold i familien.
• Der skal være en tilsynsprocedure à la Sundhedsplejen, for børn, der ikke
indgår i de almene institutioner, fx hjemmepassede og hjemmeskolede børn
til at sikre, at ingen ofre går under radaren.
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#Videnopbygning
• D
 et skal undersøges, om der efter fjernelsen af den såkaldte konerabat i
lovgivningen stadig gives strafnedsættelse ved vold i nære relationer, dvs. lavere straf hvis volden ’bare’ går ud over en partner. Samt hvilke begrundelser
der i givet fald gives fra domstolenes side.
• Fænomener som ‘økonomisk vold’ og ’digital vold’ er nyere begreber som i
nogle tilfælde indgår i overgreb i nære relationer. Udbredelse og konsekvens
af fænomenerne bør undersøges.
• Der skal etableres et videnscenter om vold i nære relationer, idet der er
mange mørketal og ukendte faktorer.
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