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Oplægsholdere: Palle Rasmussen og Kristina 

Palle og Kristinas arbejdsområde er kriminalpræventivt arbejde. KKC havde bedt dem fortælle om emnerne 

vold, stalking, chikane, tilhold og social kontrol. 

 

1. Vold 

a. Volden begås af mænd mod kvinder og børn.  

b. Vold i kæresteforhold mellem unge bliver mere og mere udbredt, særligt i forhold hvor begge eller 

den ene part har ikke-dansk baggrund. 

c. Vold fra dansk mand mod ikke-dansk ”importeret” kone er også hyppig. Kvinden står svagt, fordi 

hun risikerer udvisning af landet. 

d. Vold i muslimske ægteskaber sker ofte, fordi kvinden udvikler sig, mens manden holder fast i de 

gamle traditioner. Jalousi kan være en årsag.   

e. Indvandrerkvinder søger gerne hjælp hos politiet, men vil sjældent anmelde manden. De ønsker 

dog ofte, at deres anmeldelse registreres i politiets døgnrapport. 

f. Årsagen til, at kvinderne ikke ønsker at anmelde manden, er især den sociale kontrol, der udøves i 

miljøet, og den efterfølgende stigmatisering af hende. 

g. Politiet har kendskab til mange voldssager, men har få handlemuligheder på grund af de manglende 

anmeldelser.  

h. Politiet skal ikke længere indhente en lægeattest for at kunne hjælpe voldsramte kvinder. 

i. Råd fra politiet: Første gang, han slår, skal kvinden gå, fordi han så har overskredet en grænse og 

mest sandsynligt vil slå igen. 

  

2. Tilhold 

a. Alle former for forfølgelse og chikane, fysisk eller virtuelt, kan udløse et tilhold til manden om at 

holde sig væk fra kvinden. For at træde i kraft, skal tilholdet dog forkyndes direkte til manden, som 

ofte prøver at gemme sig. 

b. Politiet har i dag mulighed for at lave straks-tilhold ved ”husspektakler” og udvide tilholdet til at 

omfatte steder, hvor kvinden er nødt til at færdes (forretninger, skole, børnehave o.l.)  

c. Psykisk vold kan kun udløse tilhold, hvis der foreligger fysiske beviser som smadrede møbler, mails 

o.l.   

d. Tilhold virker som regel efter hensigten. 

 

 



3. Diverse 

a. Kvinder udsat for fysisk og psykisk vold kan i dag søge til krisecentre eller til den frivillige 

organisation Exitcirklen, som arbejder specifikt med psykisk vold. Exitcirklen har samtalegrupper i 

Aarhus, Odense og København, www.exitcirklen.dk 

b. Der er i dag meget færre tilfælde af vold på skolerne i relation til børn med ikke-dansk baggrund, 

uden at politiet kender årsagen. Måske er integrationen ved at lykkes. 

c. Efter ordre fra politiets øverste ledelse har voldssager i dag høj prioritet. De ”røde sager” skal 

efterforskes inden for en måned. 

d. Palle og Kirstine kender ikke til reglen om, at Krisecentret skal ringe til politiet for at få registreret 

kvinder, der opholder sig anonymt på centret. De opfordrer dog til, at det sker i alle tilfælde. 

e. Stalking: Kan nedbryde en person psykisk, men det er vanskeligt for politiet at gribe ind, 

medmindre der foreligger noget egentlig strafferetsligt ulovligt. 

f. Social kontrol: Politiet er magtesløst, medmindre der foreligger noget egentlig strafferetsligt 

ulovligt. Social kontrol udøves ikke kun i ikke-danske miljøer, men i høj grad også eksempelvis i 

danske religiøse miljøer og i rockerbander.  

 

Politiets oplæg og spørgsmål fra salen kom til at handle mest om problemer med vold, chikane, stalking, 

social kontrol m.v. i muslimske miljøer. Politiet påpegede dog, at man i høj grad finder lignende problemer i 

eksempelvis de danske højere sociale lag, religiøse miljøer og rockerkredse. 

 


