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Ligestillingsministeriet oﬀentliggør onsdag rapport, der konkluderer
at der mangler fokus på, at ikke blot manden, men begge parter i
voldelige parforhold ofte har store psykiske problemer med ind i
forholdet og gensidigt eskalerer volden.
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Både mænd og kvinder slår i mange voldelige parforhold og kæmper ofte med svære psykiske problemer fra
barndommen.
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Af Rasmus Karkov

Kvinder slår lige så ofte som mænd i voldelige parforhold, og det er med til at
eskalere konﬂikter, der fører til mandens langt mere skadelige vold. Det
konkluderer ny rapport fra Ligestillingsministeriet, som forskere fra Syddansk
Universitet står bag. Deres undersøgelser viser, at begge parter meget ofte har
psykiske lidelser og en traumatiserende barndom med ind i forholdet, og gensidigt
bruger fysisk og psykisk vold til at eskalere de konﬂikter, der i sidste ende kan føre
til mandens langt mere skadelige fysiske vold.
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»Det traditionelle billede af vold er, at kvinder bliver gennembanket, pryglet og
slået halvt ihjel og ﬂygter til et krisecenter med deres børn. Der har været en
berøringsangst i forhold til at se på kvinders rolle i konﬂikterne. Men hun er ikke
et passivt oﬀer. Hun slår oftere end manden, og selv om han ikke bliver så påvirket
af det, så kan det være med til at legitimere brugen af vold i forholdet, som i sidste
ende betyder, at han tyer til vold, der rammer langt hårdere end kvindens fysiske
vold,« siger professor Ask Elklit, der er leder af Videnscenter for
Psykotraumatologi på SDU og står bag rapporten.
Ifølge ham forsømmer danske undersøgelser at undersøge ofrets andel i
konﬂikten. Derfor har han gennemgået de godt 200 undersøgelser fra relativt
ligestillede vestlige lande, der har undersøgt begge parters brug af vold i
parforholdet. De viser, at der er en svag overvægt af kvinder, der begår vold mod
deres partner.
»Jeg tror, mange mænd og kvinder ikke opfatter det som vold, når hun slår ud
efter ham eller kaster ting efter ham i et skænderi, fordi hun sjældent er så stærk,
at hun virkelig kan skade ham,« siger Ask Elklit.

Mangler dansk forskning
Dialog mod vold, der er et behandlingstilbud til voldsramte familier, har i
forbindelse med undersøgelsen stået for kontakten til interview- og fagpersoner.
Deres tal viser, at kun 21 procent af de mænd, de har i behandling, rapporterer, at
de også bliver udsat for psykisk eller fysisk vold fra deres partner, fortæller
direktør for Dialog mod Vold, Susanne Nour Magnusson.
»Rapporten taler om, at kvinder udøver vold i betydeligt omfang. Jeg mener, vi
mangler dansk forskning, der kan be- eller a ræfte det. Problemet i Danmark er,
at det meste forskning er lavet på kvinder på krisecentre. Jeg kan godt nikke
genkendende til, at vi kan se, at begge parter har en uhensigtsmæssig måde at
håndtere konﬂikter på. Men vi mangler dansk forskning, hvor man kigger på begge
parter i voldelige relationer, som er den type forskning, som denne rapport
beskæftiger sig med,« siger Susanne Nour Magnusson.
Ask Elklit mener, at der mangler politiske initiativer til samspilsramte familier,
fordi det er underbelyst i dansk forskning, at begge parters psykiske og fysiske
vold kan normalisere og eskalere volden i parforhold.
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»Forskerne har ligget lidt under for, at kvinderne skulle hjælpes, og det var synd
for dem, og så har man undertrykt de resultater, der viser, at kvinder ikke er
passive ofre, men med til at accelerere konﬂikterne ved at slå, men også via
psykisk vold. Når man bliver udsat for psykisk vold ved at å slynget voldsom hån
og krænkelser i hovedet, så gør det så ondt, at man kan å lyst til at hævne sig, og
på den måde er det også med til at eskalere en konﬂikt, der kan ende med at den
ene slår,« siger professor Ask Elklit.

Berøringsangst
Videnscenter for Psykotraumatologi har undersøgt mænd, der er i behandling hos
Dialog mod Vold og kvinder på krisecentre. Hos begge parter er der et mønster af
voldelig opvækst, psykiske problemer og kliniske lidelser, som begge parter har
med sig ind i parforholdet. Ask Elklit er klar over, at resultaterne kan udlægges
som victimblaiming, hvor man lægger ansvaret for volden over på ofret. Men han
mener, at emnet er for væsentligt til at ignorere rapportens resultater.
»Vi bliver nødt til at forholde os til det, når 70 procent af dem vi har undersøgt, har
psykiske problemer og personlighedsforstyrrelser. Man kan godt lade som om, at
alle kvinderne på krisecentre er helt almindelige kvinder, men det er de ikke. De
har ofte store problemer med ind i parforholdet, der kan være med til at eskalere
volden. Det, synes jeg, man skal kunne snakke ærligt om, men det har der været
en berøringsangst omkring i forskningen og indsatsen,« siger Ask Elklit.
Ask Elklit mener vi skal have en langt tidligere indsats, der har fokus på begge
parter og familien.
Speciallæge Karin Helweg-Larsen har i årevis været den førende forsker inden for
vold mod kvinder og vold i parforhold, og hun mener ikke, den nye rapport
kommer frem til ny viden. Ifølge hende har forskerne og behandlingssystemet
hele tiden haft de nuancer med, som Ask Elklit efterlyser.
»Udgangspunktet for forskning og behandling af vold i parforhold har altid været,
at der er to personer i et voldeligt parforhold, der er samlivsramt. I vores samfund
er det sådan, at man godt kan komme væk fra en voldelig mand, men det er meget
ofte kvinder, der er blevet trynet og ødelagt som børn og sjældent er vokset op
med, at de skulle føle, de var noget værd. Ligesom mændene ofte gentager de
reaktionsmønstre, de så hos deres egne forældre i barndommen. Det er ikke noget
nyt, det har vi vidst i mange år,« siger Karin Helweg-Larsen.
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