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Stalkingofre og voldsramte
mænd får mere hjælp

Et flertal på Christiansborg er blevet enige om at fokusere millionerne i voldshandlingsplanen mod ofre for
stalking, kærestevold og voldsudsatte mænd. Pengene tages blandt andet fra voldsudøvende mænd.
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KØBENHAVN: Man skal hjælpe ofre for vold, før man hjælper voldsudøverne. Sådan lyder logikken bag en ny revurdering af handlingsplanen
mod vold i familien.
Regeringen har sammen
med Socialdemokraterne, de
radikale, SF og de konservative rykket rundt på millionerne i planen og blandt andet taget knap tre millioner kroner
fra botilbud til voldsudøvende
mænd for at styrke indsatsen
med botilbud og rådgivning
til voldsudsatte mænd.
»Vi vil hellere prioritere ofrene end de voldsudøvende,«
siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen
Trane Nørby (V) og uddyber:
»Hvis jeg skal prioritere
mellem mænd, der udsættes
for vold af deres hustruer - og
som i dag ikke har tilstrækkelige tilbud for også at kunne se
deres børn - så vil jeg hellere
prioritere hjælpen til dem end
hjælpen til den mand, der slår
sin kone.«

Botilbud til voldsramte mænd

Undersøgelser peger på, at
omkring 10.000 mænd årligt
udsættes for vold fra deres
partner. Planen øremærker
7,5 millioner kroner til blandt
andet at etablere botilbud til
de voldsramte mænd.
Men voldsudsatte mænd
har ikke lige så ofte som kvinder behov for at få hjælp til tag

MILLIONER TIL VOLDSRAMTE

{Som en del af finansloven 2014 afsatte Socialdemokraterne,
Venstre, de Radikale, SF og de Konservative 36 millioner kroner
over fire år til en handlingsplan mod vold. Nu har partierne
omprioriteret nogle af midlerne, så indsatsen mod ofre for
stalking og kærestevold og voldsudsatte mænd styrkes.
{Midlerne tages fra to initiativer i handlingsplanen om blandt
andet botilbud til voldsudøvende mænd.
{Sådan fordeles de cirka 21 millioner kroner:
{4,5 millioner kroner går til behandlingstilbud til unge, der har
været udsat for kærestevold.
{7,5 millioner kroner skal sikre botilbud og rådgivning til
voldsudsatte mænd.
{6,5 millioner kroner skal støtte udsatte for stalking.
{1,7 millioner kroner skal finansiere kampagneaktiviteter om
vold i familien og nære relationer.
{845.000 kroner skal gå til en national dataundersøgelse om
vold.
Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

over hovedet, lyder vurderingen fra speciallæge Karin Helweg-Larsen, der har forsket i
partnervold i mange år.
»Vi lavede for et par år siden
en undersøgelse, og det var ret
vanskeligt at finde voldsramte
mænd, der boede i et botilbud
udelukkende fordi, de havde
været udsat for vold i hjemmet,« siger hun og tilføjer:
»De voldsudsatte mænd
er ikke ret mange i forhold til
kvinderne - og de kan meget
nemmere beholde deres bolig. Hvis en kvinde er voldelig over for en mand, er han
meget, meget sjældent i livs-

fare. Derfor er der ikke et lige så stort behov for at oprette krisecentre til voldsramte
mænd. Det er stadig kvinderne, der har absolut mest behov
for beskyttelse.«

Kvinder mest udsatte

Ministeren erkender, at kvinderne fortsat er de mest udsatte, men hun mener alligevel ikke, at handlingsplanen
hjælper skævt.
»Vi har en særskilt indsats
for kvinder, der oplever vold.
Men igennem en lang årrække har indsatsen over for
mænd, der udsattes for vold,

»

Der er mellem 100.000-130.000, der hvert år udsættes for stalking.
Det er enormt ubehageligt og ødelægger mange menneskers liv.

ELLEN TRANE NØRBY, minister for børn, undervisning og ligestilling

været stærkt underprioriteret.
10.000 mænd udsættes hvert
år for vold. Det tal er 28.000 for
kvinder. Derfor er der behov
for fokus på og hjælp til begge
køn,« siger Ellen Trane Nørby.
Partierne styrker samtidig
indsatsen mod kærestevold
med 4,5 millioner kroner.
Ifølge Statens Institut for Folkesundhed vil hver 14. unge
kvinde og hver 20. unge mand,
inden de er fyldt 24 år, have oplevet kærestevold. Handlingsplanen giver behandlingstil-

bud til de unge, så de ikke tager volden med ind i voksenlivet. Som med så mange andre ting er pengene givet bedst
ud med forebyggelse, påpeger
Karin Helweg-Larsen:
»Først og fremmest er der
brug for oplysning, oplysning
og oplysning. At man lærer sine egne grænser at kende og
for mændenes vedkommende lærer at tackle sin vrede, så
man får andre mekanismer
end at slå løs,« siger hun.
Et sidste stort fokuspunkt

for handlingsplanen er at begrænse stalking. Der afsættes
6,5 millioner kroner til indsatsen.
»Der er mellem 100.000130.000, der hvert år udsættes for stalking. Det er enormt
ubehageligt og ødelægger
mange menneskers liv,« siger
Ellen Trane Nørby.

Hospice-forening vil have børnehospice i Jylland
Behovet for hospicepladser til børn er langt fra opfyldt med det nye børnehospice i Hellerup,
lyder det fra en Hospice-forening. Sundhedsministeren forsikrer, at der er initiativer på vej.
HOSPICE
Jan Bjerre Lauridsen
Berlingske Nyhedsbureau

KØBENHAVN: Danmarks første hospice for uhelbredeligt syge børn slog
søndag dørene op i Hellerup. Det er
Sankt Lukas Stiftelsen, som står bag
landets første børnehospice, der i første omgang har plads til fire børn.
Men det rækker slet ikke til at opfylde behovet, lyder det fra Tove Videbæk, der er formand for organisationen Hospice Forum Danmark,
som arbejder på at udbrede hospicer
både til voksne og børn.

Hun mener, der er behov for mellem 30 og 40 hospicepladser til børn,
og pladserne skal være ligeligt geografisk fordelt.
»Jeg er bange for, at en familie fra
eksempelvis Hanstholm eller Thyborøn med et alvorligt sygt eller måske døende barn ikke har kræfter til
at tage til Hellerup. Derfor er vi nødt
til at have den slags tilbud i Jylland
også,« siger Tove Videbæk.
De 19 eksisterende hospicer kan i
hendes optik ikke løse opgaven.
»Det er nogle helt andre behov, de
her børn har. På hospice for voksne er
det 10-20 procent, der kommer hjem
efter et stykke tid, fordi de er blom-

stret op. 80 procent dør på hospice.
På et børnehospice vil det være lige
omvendt. Her er det 20 procent, der
dør, mens resten har behov for aflastning, hvor de så kan komme tilbage
med jævne mellemrum. Så her er der
behov for nogle helt andre tilbud, og
det er noget med aktivitet, læring og
leg,« siger Tove Videbæk.

Private midler

Det nye børnehospice i Hellerup er
finansieret af private midler og midler fra fonde. Derudover er der netop
afsat seks millioner kroner over tre år
fra satspuljemidlerne. Men ifølge Tove Videbæk bør det offentlige træde

til med permanent finansiering.
»Det bør være på samme måde
som med hospicer for voksne, der
får tilskud fra regionerne,« siger Tove Videbæk.
Sundhedsminister Sophie Løhde
(V) siger i en skriftlig kommentar til
Berlingske Nyhedsbureau, at regeringen i sit finanslovforslag har afsat penge til at styrke indsatsen for
kræftramte børn og deres familier.
»Vi lægger op til, at sygehusene de
kommende år får tilført 15 millioner
kroner årligt til udgående palliative
teams, som kan tage hjem hos syge
børn for blandt andet at smertelindre og støtte og hjælpe familierne,«

siger Sophie Løhde, der også nævner,
at Region Midtjylland har fået 12 millioner kroner til at etablere en landsdækkende ordning med aflastningspladser til familier med uhelbredeligt syge børn.
»Der er altså sat forskellige initiativer i gang for at sikre, at familier med
uhelbredeligt syge børn får den nødvendige hjælp og støtte, og de kommende år vil vi få nyttig viden og indhente erfaringer, som vi kan bruge til
at vurdere, om der er behov for at gøre endnu mere på området, og hvordan indsatserne eventuelt kan styrkes,« siger sundhedsministeren.

