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»Alarmerende, at 41 procent af 7. klasses elever
rapporterer, de har været udsat for
kærestevold«
I ny rapport fra Ligestillingsministeriet konkluderer forskere, at
begge parter i voldelige parforhold er med til at eskalere volden.
Tendensen viser sig helt ned til 7. klasses skoleelever, der
rapporterer om udbredt kærestevold.
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Ligestillingsminister Karen Ellemann øger fokus på gensidig og psykisk vold i parforhold.
Foto: Asger Ladefoged

Af Rasmus Karkov

Ny rapport fra Ligestillingsministeriet viser, at begge parter kan være med til at
eskalere de konﬂikter, der fører til vold i parforhold. Ligestillingsminister Karen
Ellemann (V) mener, at det er vigtigt, at vi år nuanceret vores opfattelse af vold i
samfundet og parforholdet.
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»Det overrasker mig, at rapporten viser, at den mest udbredte form for vold i
parforhold er indbyrdes vold, og at kvinderne hyppigere udøver vold. Men det er
vigtigt, at rapporten også slår fast, at kvinder udsættes for alvorligere vold og tager
størst skade,« siger Karen Ellemann.
I rapporten (læs uddybende artikel om rapporten her
<http://www.b.dk/nationalt/begge-parter-eskalerer-vold-i-parforhold> )
gennemgår forskere fra Syddansk Universitet 200 studier af indbyrdes vold fra
vestlige ligestillede lande, der viser en lille overvægt af kvinder, der bruger vold.
»Det er interessant, at den indbyrdes vold især er udbredt i mere ligestillede
samfund som det danske, hvor kvinder er økonomisk ua ængige af mænd,« siger
Karen Ellemann.

Vold blandt børn
Rapporten fokuserer på voksne relationer. Men for at vise, hvor tidligt volden
begynder, bruger forskerne også tal fra en endnu uudgivet undersøgelse af
kærestevold hos 2.910 7. klasses elever på 86 danske skoler. I alt rapporterede 41
procent af eleverne at de havde været udsat for mindst en voldsepisode i form af
fysisk, psykisk eller seksuel vold. En del af pigerne har været udsat for seksuel
vold, mens drengene er mere udsat for fysisk vold. Forskerne studser over, at det
alligevel er drengene, der i størst omfang fortæller, at de udøver fysisk vold og
mener, at det kan skyldes en samfundsmæssig accept af pigers vold som
»romantisk aggression«, som man ikke rigtig regner for vold.
»Det er alarmerende, at 41 procent af 7. klasses elever rapporterer, de har været
udsat for kærestevold. Det er ikke et billede på en sund ungdomskultur. Særligt
alarmerende er det, at pigerne især rapporterer at være udsat for seksuel vold,
men det er også ret tankevækkende, at drengene rapporterer mest udsathed for
fysisk vold. Man taler om, at der er en samfundsmæssig accept af pigernes
romantiske aggression, men det er intet romantisk over vold,« siger Karen
Ellemann, der frygter at de unge tager volden med ind i deres voksenforhold.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen

Så tidligt begynder volden
Tal fra endnu ikke oﬀentliggjort undersøgelse af 2.910 danske 7.klasses elever viser, hvor tidligt
volden begynder
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63 procent havde haft en kæreste
13 procent havde en kæreste
41,7 procent af eleverne fortalte, at de har været ofre for mindst en episode med vold fra en
kæreste.
39,9 procent har oplevet psykisk vold fra en kæreste.
11,2 procent har oplevet fysisk vold fra en kæreste.
10,6 procent har oplevet seksuel vold fra en kæreste.
12,7 procent af drengene har været udsat for fysisk vold fra en kæreste.
3,6 procent af pigerne rapporterer de har udøvet fysisk kærestevold.
8,2 procent af drengene rapporterer der har udøvet fysisk kærestevold.
13,4 procent af pigerne har været udsat for seksuel vold fra en kæreste.
3,2 procent af drengene rapporterer de har udøvet seksuel kærestevold.
Kilde: Sdu og rapporten »Undersøgelse af indbyrdes vold«

Tiltag mod psykisk vold
Hun synes det er vigtigt, at vi år nuanceret vores forståelse af vold i parforhold.
»Jeg er fortsat meget optaget af mænds vold mod kvinder, men vi skal ikke være
blinde for kvinders vold mod mænd. Vi må tale åbent om det, så vi kan skabe gode
og trygge liv for alle,« siger hun.
Den psykiske vold i parforhold, er ligesom kvinders fysiske vold, et hidtil overset
problem, men justitsminister Søren Pape Poulsen (K) bebudede tirsdag, at han vil
have psykisk vold skal på straﬀeloven. En arbejdsgruppe under
Ligestillingsministeriet skal se på i hvilket omfang der er brug for initiativ på
området. Karen Ellemann har ligeledes iværksat en række tværministerielle
initiativer, der skal forebygge vold i parforhold.
»Rapporten fastslår, at både de støttende og forebyggende indsatser skal rettes
mod begge køn. Den kurs er lagt og skal følges,« siger Karen Ellemann.
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