
Tema” Voldens ansigter” 

Onsdag den 3. marts 

Sted: Rosenbæk Huset 

Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense 

 

Kl. 10.00 – 12.00 

Vold mod kvinder 

Ved ph.d. Bo Wagner Sørensen 

I Danmark er der siden 1970’erne sket en udvikling fra at se vold mod kvinder 

som et privat problem til at se det som et offentligt problem, som myndighe-

derne skal tage hånd om. Samtidig er der sket en udvikling i retning af at tale 

om stadig flere voldsformer. I løbet af de seneste 10-15 år er der også sket en 

udvikling i retning af en mere kønsneutral sprogbrug som fx ”partnervold”, 

der står i modsætning til FN’s og EU’s fokus på ”kønsbaseret vold”. Hvordan 

kan man forstå udviklingen?  

Ud over at skitsere udviklingen på feltet vil foredraget stille skarpt på volds-

forståelse. Vold involverer ikke bare to parter, som man ofte er tilbøjelig til at 

tænke det, men tre: udøver, offer og vidne(r). Voldens tre parter illustrerer 

netop udviklingen fra privat til offentligt problem, for voldens vidner, og 

hvordan de forholder sig til volden, bliver afgørende for muligheden for at 

udøve vold og modsætte sig den. Og voldens tre parter er med til at forklare, at 

vold er et omstridt og historisk foranderligt fænomen. Der kan være forskelli-

ge udlægninger af samme konkrete handling eller adfærd. Er det ”vold”, 

”nødvendig opdragelse”, ”afmagt”, ”selvforsvar” eller hvad? Hvem lykkes 

bedst med at gøre sin udlægning gældende?   

Foredraget vil præsentere en case baseret på et interview med en kvinde, som 

har levet i et voldeligt forhold. Kvinden præsenterer sig selv som i særlig grad 

udsat for psykisk vold, men hun er faktisk udsat for lidt af hvert. Og giver det 

mening at skelne mellem forskellige voldsformer? Hvornår går det op for 

kvinden, at hun er udsat for vold? Hvordan lykkes det hende at komme væk? 

 

Kl. 10.10 - 10.55 Oplæg om voldsforståelse og voldsformer   

Kl. 10.55 - 11.15 Kaffepause 

Kl. 11.15 - 12.00 Oplægget diskuteres 

 

 



   
 

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost 

Temaet fortsætter 

Kl. 13.00 – 15.30   

 

Æresrelateret vold 

Ved ph.d. Sofie Danneskiold-Samsøe 

Æresrelateret vold er en form for kønsbaseret vold, som 

kom til Danmark og Nordeuropa med de seneste 50 års 

indvandring fra Stor-Mellemøsten. De særlige æresnormer og familieformer, 

der motiverer og omgiver den æresrelaterede vold, var den gang nye i Dan-

mark. Derfor stod krisecentre, kommuner, politikere og forskere i begyndelsen 

ret uforberedte over for fænomenet. I dag er erfaringerne mange, omend 

spredte, og skiftende regeringer har foreløbig gennemført tre nationale hand-

lingsplaner. Nogle af erfaringerne er sammenfattet i bogen ”Æresrelateret 

social kontrol. Teori og praksis i socialt arbejde” (2019), som også tilbyder en 

teoretisk forståelse af æresrelateret social kontrol og vold med udgangspunkt i 

etnografiske studier af æreskultur. 

Foredraget tager afsæt i bogens teoretiske forståelse og giver en indføring i det 

særlige ved æresrelateret vold: Hvad er ære i denne sammenhæng? Hvordan 

kan beskyttelse af familiens ære motivere til vold?  Hvem er voldens udøvere, 

ofre og vidner? Hvordan udøves den? Og med hvilken virkning? Foredraget 

omhandler også forholdet mellem æresrelateret vold og social kontrol. Hvor-

dan hænger det sammen? 

Udgangspunkt for foredraget er drabet på Huda Ali Ahmad og hendes søn, der 

kom til Fyn som flygtninge fra borgerkrigen i Syrien. Hensigten er at give 

indsigt i den ærestænkning, der ligger bag drabet, 

og bud på, hvad henholdsvis danske myndighe-

der, civilsamfund og etniske minoritetssamfund 

kan gøre for at undgå æresrelateret vold og for at 

støtte voldens ofre. 

 

Kl. 13.55 - 14.30 Kaffepause  

Kl. 14.30 - 15.30 Oplægget diskuteres 

Kl. 15.30 Generalforsamling 

 Indkaldelse følger 


