
 

KONFERENCE OM PSYKISK VOLD 
 
NATIONALMUSEET 
16. marts 2018 
Kl. 8.45 - 16.00 
 

#psykiskvold 
 

 
 

 
 
  

DEN 

USYN-
LIGE 

VOLD 
 

Foto: Peter Sørensen 



DEN USYNLIGE VOLD – KONFERENCE OM PSYKISK VOLD 

OM KONFERENCEN 
 

Psykisk vold ødelægger livet for mange danskere hvert eneste år. Når et menneske over tid 

udsættes for gentagne trusler, nedgørelse, kontrol og tvang, sætter det varige spor.  

 

Derfor inviterer Røde Kors og Danner til konference om, hvordan vi stopper den usynlige vold.  

 

En selvstændig kriminalisering af psykisk vold er væsentlig, da det sikrer voldsudsattes 

retsstilling og har en forebyggende effekt. For at stoppe den psykiske vold skal vi give 

fagpersoner mere viden og bedre redskaber. Vi skal have bedre rådgivningstilbud til 

voldsudsatte, og vi skal gennem kampagner oplyse om, hvad psykisk vold er. Det skal være 

kendt, at enhver form for vold, der skader eller nedbryder et menneskes psykiske integritet, 

aldrig er i orden.  

 

Med denne konference ønsker Røde Kors og Danner at udforske erfaringer fra praksis, 

diskutere løsninger og hente inspiration fra udenlandske erfaringer med lovgivning på feltet og 

den praktiske implementering heraf.  

 

Til konferencen vil der være forpremiere på TV-udgaven af filmen VOLD I KÆRLIGHEDENS 

NAVN.  

 

TILMELDING 

Link til tilmelding: www.rodekors.dk/usynlig-vold 

  

Frist for tilmelding og betaling senest den 15. marts 2018, eller så længe der er ledige pladser. 

Tilmelding sker ud fra først til mølle.  

 

Spørgsmål angående konferencen kan henvendes til projektlederne Line Bilenberg og Mira 

Bach Hansen på line.bilenberg@gmail.com og mirabach@gmail.com  

 

 

PRIS 
550 kr. pr. person (inkl. forplejning). Indbetales til Røde Kors på konto: 4183 - 2740086092  

 

 

TID OG STED 
Fredag d. 16. marts 2018 

Kl. 8.45 - 16.00 

 
Nationalmuseet 

Ny Vestergade 10  

1471 København K  
 

 

PRESSEKONTAKT 
Line Bilenberg 

T: 20710494 M: line.bilenberg@gmail.com  
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PROGRAM 
 

8.45 – 9.15 Indtjekning med kaffe, the og morgenmad. 

 
DEL 1: VOLD I KÆRLIGHEDENS NAVN  
 

9.15 – 9.30 

 

Velkomst ved moderator DR’s retskorrespondent, Trine Maria 

Ilsøe. Præsentation af filmen ved instruktør Christina 

Rosendahl. 

 

9.30 – 10.30 

 

Forpremiere på TV-versionen af Christina Rosendahls ”Vold i 

kærlighedens navn” (58 minutter).  

 

10.30 – 10.45 

 

Personlig beretning ved Charlotte Skelkjær, tidligere beboer på 

krisecenteret Danner. 

 

10.45 – 11.00 

 

Kort kaffepause – der vil være kaffe, the og isvand hele dagen.  

 

11.00 – 11.15 

 

Erfaringer fra Danners arbejde 

Om de dybe spor, som psykisk vold sætter hos de kvinder, der flytter 

på krisecenter, og hvorfor en selvstændig kriminalisering af psykisk 

vold er vigtig? 

Oplæg ved Lisbeth Jessen, direktør i Danner. 

 
 
DEL 2: LOVGIVNING OG UDENLANDSKE ERFARINGER 
 

11.15 – 11.45 

 

Erfaringer fra Norge 

I 2005 reviderede Norge straffeloven og gjorde psykisk vold til 

kerneindholdet i formuleringen ”andre krenkelser”  

Oplæg ved Førsteamanuensis, Geir Aas, Politihøgskolen i Norge  

 

11.45 – 12.15 

 

Erfaringer fra England  

Womens Aid var hovedaktør i at få gjort psykisk vold strafbart i 

England i 2015. Men er lovens intentioner nået ud i praksis?  

Oplæg ved Katie Ghose, CEO Womens Aid  

 

12.15 – 13.00 

 

Frokost  

 

13.00 – 13.15 Oplæg ved Søren Pape Poulsen, justitsminister  

 

13.15 – 13.30 

 

Ny lovgivning i Danmark  

Vi står overfor at skulle lave ny selvstændig paragraf i straffeloven om 

psykisk vold. Hvad er udfordringerne, og hvad skal lovgivningen 

indeholde?  

Oplæg ved advokat Helle Hald, partner i SIRIUS advokater 

 

13.30 – 14.00 

 

Debat om juridiske aspekter og problemstillinger i forbindelse 

med det lovgivningsmæssige arbejde.  

Panel: Helle Hald, SIRIUS advokater, Lise Linn Larsen, direktør Dansk 

Stalkingcenter, Lisbeth Jessen, direktør i Danner, Bjørn Elmquist, 

advokat og formand for Retspolitisk Forening 
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DEL 3: PRAKSIS OG DEBAT  

 
14.00 – 14.15 

 

Lovgivningens effekt  

Oplæg om, hvorfor lovgivning er med til at sikre, at vi som samfund 

tager psykisk vold alvorligt. 

Oplæg ved Esther Nørgaard Nielsen, Rådgivende Sociologer 

 

14.15 – 14.35 

 

Kort kaffepause med kage 

 

14.35 – 14.55  

 

En helhedsorienteret tilgang: Det mobile interventionscenter. 

Erfaringer fra det 2-årige forsøgsprojekt målrettet voldsudsatte og 

voldsudøvende i politisager med partnervold.  

Oplæg ved psykolog Maria Jensen, Dialog mod Vold Østjylland  

 

14.55 – 15.25 

 

Debat om praksis og uddannelse af frontpersonale 

Panel: Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors, sociolog Esther 

Nørgaard Nielsen, psykolog Maria Jensen, Dialog mod Vold og Niels 

Christian Barkholt, næstformand Dansk Socialrådgiverforening  

 

15.25 – 15.55 

 

Politisk paneldebat  

Trine Bramsen (S), Josefine Fock (Alt.), Peter Kofod (DF), Britt Bager 

(V), Trine Schøning Torp (SF)  

 

15.55 

 

Farvel og tak for i dag ved Anders Ladekarl, generalsekretær i 

Røde Kors 

 

 

 
DE UDENLANDSKE TALERE 
 

Katie Ghose, Womens Aid, UK 

Katie Ghose tiltrådte som CEO for Women’s Aid i juli 2017. Katie Ghose er 

jurist, lobbyist og internationalt anerkendt campaigner. Tidligere direktør 

for BIHR (Det Britiske Institut for Menneskerettigheder) og har i flere år 

medvirket til at sætte dagsordenen om vold mod kvinder.  

 

 
Geir Aas, Politihøgskolen, Oslo 

Geir Aas, førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Oslo, arbejder til daglig 

med ledelse, vejledning, undervisning og politiforskning ved den norske 

politiuddannelse. Aas har udført fire større studier af politiets arbejde med 

vold i nære relationer, udarbejdet flere rapporter og udgivet en 

doktorgradsafhandling om, hvordan politipatruljerne i Oslo håndterer 

anmeldelser om familievold. 

 
 


