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Problemformulering 
 

 
- ”Hvordan kan det være, at der i det danske velfærdssamfund er behov 

for et kvindehus som Grevinde Danner Stiftelse”.? 

 

 

Indledning 
 

Der er kvinder som er voldsramte, og Grevinde Danner Stiftelsens opgave er 

at sikre at kvinder og deres børn kan leve et liv uden vold og overgreb. Der er 

mange kvinder som bliver mishandlet af deres mænd, eller som har været 

igennem en masse, hvor de ikke har kunnet klare det. Og derfor melder de sig 

til kvindehuset for at få hjælp.   

Jeg synes, at emnet lyder interessant og der er meget bag voldsramte kvinder. 

Og man høre ikke så meget om voldsramte kvinder, selvom det sker meget 

ofte. 

 

Velfærdssamfund  
 

Det ville sige at man har et samfund, hvor man har det godt, og hvor staten 

hjælper de svageste i samfundet. Børn går i skole gratis, og får gratis 

lægebehandling. Arbejdsløse bliver dækket af bistandshjælp. Og de ældre 

bliver forsørget. Det tegn på at vi har et velfærdssamfund. Samfundet sikrer at 

der er socialt økonomisk sikkerhedsnet for alle. Det danske velfærdssamfund 

kaldes for det skandinaviske model. I den skandinaviske model, er det sådan 

at folk i samfundet er sikret, det ville sige at: - Ældre mennesker er forsøget   

-> plejehjemmet + folkepension. – Børn går gratis i skole, og så får man 

børnepenge, indtil man fylder 18år. – Unge mennesker læser gratis, og 

dermed får SU(studenter uddannelsesstøtte). – Arbejdsløse får kontanthjælp/ 

bistandshjælp af staten. – Skilsmisse kvinder som har problemer, begrund af 

vold eller andre årsager, bliver hjulpet af kvindecentre rundt omkring i landet.  



Pointen i velfærdstat er at mennesker, skal leve i fred, ro, sikret af fattigdom, 

sygdom, uddannelse og alderdom.    

Krisecenter 
 

De første krisecentre for mishandlede kvinder, blev oprettet i England i starten 

af 1970erne, og siden da blev der åbnet en lang række centre andre steder.  

 

Dannerhuset er Danmarks ældste og største rådgivnings- og krisecenter for 

voldsramte kvinder og børn. Krisecenteret modtager årligt mere end 1000 

henvendelser fra voldsramte kvinder. Heraf bor der 120 i huset. Flere 

medbringer deres børn. Dannerhuset, rummer ca. 100 børn om året. 

Dannerhuset er et kvindehus, og mænd har ikke adgang. Der blev skabt 

aktiviteter for et kvindehus med kreative værksteder, udstillingslokaler, møde- 

og festlokaler, foredrag og diskussion af kvindepolitiske emner. 

  

Et krisecenter er et sted, som man kan søge til hvis man er i et voldeligt 

forhold. Der er 40 krisecentre i hele Danmark hvoraf de fleste af dem har 

døgnåbent. 

På krisecenteret er der medarbejdere, som vil hjælpe en igennem det man har 

været ude for. Men, der er nogle regler der gælder for ”patienter”:  

  Man må ikke være stofmisbruger eller alkoholiker.  

  Man skal kunne passe på sine børn.  

  Man skal betale for at bo på krisecentret, det er forskellige priser fra 

center til center, men hvis man ingen penge har, kan man få tilskud eller 

få sat prisen ned til en rimelig pris, som man kan betale. 

 

Hvert år søger 2.000 kvinder og 2.000 børn beskyttelse på et af landets 

krisecenter under LOOK (Landsorganisation af kvindekrisecenter). 

 

I dag er der to krisecentre for mænd i Danmark, men i Frederikshavn måtte 

Nordjyllands krisecenter for mænd lukke ned for 2 år siden på grund af 



pengemangel. 2-3 gange om ugen for de henvendelser af voldsramte mænd. 

Det kan være svært for mænd at finde ud af, hvor de skal henvende sig, men 

det sværeste for mænd er nok at bede om hjælp. Og de fleste mænd har 

svært ved at fortælle om deres problemer. En dansk forsker vurderer, at der er 

ligeså mange mænd, der bliver slået af deres koner. 

80 % af hustruvold sker efter samlivets ophør, altså efter skilsmissen. 

 

Voldsramte kvinder 
 

Vold mod kvinder er et omfattende problem. Men det kan være svært at gøre 

noget ved, fordi det ofte foregår bag hjemmets mure, hvor kvinderne står 

alene over for den voldelige mand. Voldsramte kvinder har tit gennem flere år 

levet i et forhold, som underminerer deres selvværd.             

Forskningsoversigten inkluderer ti undersøgelser med i alt 1527 kvinder i 

alderen 15 til 61 år. Den fokuserer på både den fysiske og seksuelle vold, samt 

på mindre synlige former som psykisk og økonomisk vold – eksempelvis når en 

kvinde ikke får lov til at administrere sine egne penge.  

Dødsfald på grund af vold 

20.482 kvinder i alderen 16-64 år, som fra 2002-2005 har politianmeldt vold, 

eller er døde af vold eller har kontaktet skadestuen som følge af vold. Mænds 

vold mod kvinder koster årligt samfundet en halv milliard kroner. 

Det er resultatet af Statens Institut for Folkesundhed over omkostningerne for 

blandt andet arbejdet for politi, domstole, fængselsvæsnet og kvindecentre. 
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