
Hustruvold/husbondvold: 

I det danske samfund har vi mange tabuer, og et af de største er når der bliver uddøvet vold mod os 

selv. ’Hvad er der galt med mig?’ er der sågar nogen der tænker om sig selv. Faktisk er det ikke en 

mærkelig tanke at have. Alt for ofte bliver vold anset som ofrets skyld, i stedet for den voldelige, 

men derimod synes jeg, at skylden burde pålægges gernings manden. 

At gøre skade på et menneske behøver ikke være fysisk, der kan gøres lige så stor skade på sindet 

med ord og adfærd. 

Føler man i et parforhold at du er mindreværdig, ikke betyder noget, og at man aldrig gør det godt 

nok, så kan det være mindst lige så slemt som fx at blive slået. 

Har man det dårligt med sin kæreste eller ægtefælle, eller bliver man slået, kan det godt være svært 

at komme ud af det dårlige forhold igen, da ofret i værste tilfælde kan blive forfulgt af tidligere 

partner fordi han eller hun måske føler sig forladt og svigtet. 

Hvorfor vold? 

Ja hvorfor? Hvad er grunden til at et menneske ikke ser anden udvej end at slå? 

Dem der slår eller udøver vold på anden måde gør det fordi de finder det svært at udtrykke sig med 

ord, og altså har en aggressivitet i sig, som de ikke kan gøre noget ved. Eller fordi de har oplevet 

vold mod sig selv. Størstedelen har oplevet det mod sig selv. 

Når der bliver udøvet hustruvold er det ofte vold i ordets betydning. Husbondvold derimod kan ofte 

være mobning, da det kan være svært for en kvinde, det ofte svage køn, at slå på en mand som tit er 

det stærke køn, og mobning er der en lettere udvej. 

Når man taler vold som direkte overgreb er der årligt ca. 4.400 ofre for denne form for vold. Der er 

ca. 4.250 kvinder og ca. 150 mænd. Nyere tal, om tilfælde med partnervold siger 65.000 ofre. 

 

Børnevold 

”Man slår da børn” sådan hed et program, der blev sendt på tv2. Dokumentar filmen handlede om 

den 26 årige Allan Froide, der som barn blev banket af sin far. Han troede at det var helt normalt at 

blive slået af sine forældre, nu er han snart selv far og ved at han er nød til at konfrontere sin far, så 

han ikke bliver som ham.  

Forsvarsløse børn bliver slået, sparket, kradset … Jeg kunne blive ved, med at opremse de ting, 13% 

af alle forældre gør mod deres børn. En af grundene er fordi de ser vold, som det eneste 

straffemiddel, hvis de har gjort noget forkert, Det kan også være at forældre er vrede på nogen andre 

f.eks. på barnets anden forældre, og så vender de deres vrede mod barnet. På bare fem år er 23 børn 

døde af, pga. at deres forældre har udøvet vold mod dem i vrede. Det værste der kan ske for et barn 

er ikke at kunne stole på sin mor eller far. 

En 46 årige kvinde blev dømt 6 måneders fængsel fordi hun slog og sparkede hendes børn. Engang 

havde hun slået dem med et bælte. Det kom så vidt at et af børnene var nød til at tage på hospitalet, 

der opdagede lægerne at hun var blevet slået og kort efter blev børnene tvangs fjernet. jeg syntes 

ikke at tingene skal komme så vidt at man er nød til at tage på hospitalet, selvfølgelig synes jeg slet 

ikke det skal ske på nogen måder. Det kunne være stoppet før. De fleste børn tør ikke selv at sige det 

til nogen, fordi de er bange, eller syntes at det pinligt at sige det til nogen. De holder det inde i dem 

selv, og når de selv bliver voksne og får børn begynder de slå deres børn. Den onde cirkel må 

stoppes, de kan prøve at løse problemerne, ligesom Allan Froide, eller blive som deres forældre.  

Selvom det er 13 år siden at det blev ulovligt at slå børn, så er der bare nogle der ikke fatter det.  

 

Vold i Familien 

Hvis der er vold i familien, mellem moderen og faderen kan man, som barn, se det som naturlig 

adfærd og selv slå andre, den onde cirkel forsætter, og sådan opstår grov vold. 

 



Vold er noget der skal stoppe. Det er ret indlysende for alle og enhver, men der nogen der ikke 

acceptere det. Mennesker der tit slår på andre folk, har selv oplevet at blive slået, De syntes at det 

normalt, selvom de udmærket godt ved at det ulovligt. Nogle slår fordi de ikke kan udtrykke den 

vrede de har i sig, med ord, de syntes det nemmere at slå. Ofret begynder at føle sig usikker og 

mister selvtilliden helt. Mange har svært med at komme over det, og har svært ved at møde andre 

mennesker. Psykisk vold(Mobning) er lige så slemt som fysisk vold. Mobning kan føre til selvmord! 

 

 


