
Oplæg til seminar 2017 

Faggruppen af Socialrådgivere på Kvindekrisecentrene 

Velkomst og Valg af tema: 

Temaet er valgt fordi, det er et vigtigt Tema for os, der arbejder med målgruppen  

“Voldsudsatte kvinder og børn på de danske kvindekrisecentre”.  

Med fokus på temaet “Psykisk vold” sendte vi en ansøgning til aktivitetspuljen under Dansk 

Socialrådgiverforening, som har bevilget pengene til at afholde vores seminar – med en 

minimal egenbetaling.  

Der er deltagere, som har spurgt om det er samme tema/emne, som sidste år.. og det synes 

vi jo ikke, at det er… men selvfølgelig lægger det sig op af programmet fra sidst på nogle 

punkter.  

Der vil ved seminaret være gengangere af deltagere, som deltog sidste år - og deltagere, som 

ikke deltog sidste år.  

Vi har i bestyrelsen glædet os til dette seminar, fordi vi ser det, som et seminar med mulighed 

for, at vi kan dykke lidt mere ned i materien med fokus på den psykiske vold - relateret til 

vores arbejdsfelt, og undervejs forholde os til de udfordringer, som vi ofte støder på – formålet 

er, at vi sammen bliver klogere på, hvordan vi kan sikre vores fælles mission.   

Forstået på den måde, at - vi på krisecenterområdet har både viden om og indsigt i, hvad 

psykisk vold er, men at det alligevel vil være vigtigt at få fordybet os i, hvor indgribende den 

er, og hvilke skadevirkninger den har for både kvinder og børn, og særligt hvordan vi beskriver 

det. Dette fordi vi netop oplever, at den psykiske vold er svær at få anerkendt og svær at 

forstå for de samarbejdspartnere, som vi møder, og at det dermed får stor betydning for både 

kvinder og børn. Den psykiske vold er usynlig, og den forbliver ofte usynlig i vurderinger og 

afgørelser. Hvordan kan vi være medvirkende til at påvirke til en forandring.   

Hvad kan vi selv gøre??? Hvad er vores mission?? 

Vi ønsker, at vi sammen forholder os til.. Hvad er psykisk vold, og hvordan kommer den til 

udtryk - den er en del af alle de andre voldsformer, hvordan kan vi begrebsliggøre den, 

hvordan gør vi den psykiske vold eksplicit, når vi sender oplysninger om volden ud til 

kommuner/børnefamiliesagsbehandler/sygedagpenge, 

statsforvaltningen/ægteskabssager/krisecentererklæringer, politiet/anmeldelser af volden osv.  

Vi ønsker at forholde os til den psykiske vold, som kvinden udsættes for..  

Hvordan påvirker den hende,  

Hvordan påvirker den hendes forældre/omsorgsevne,  

Hvordan påvirker den psykiske vold, som barnet oplever i hjemmet barnet - det er en form for 

psykisk vold/ psykisk omsorgssvigt, når børn oplever vold i hjemmet/ mellem deres 

omsorgspersoner.  

Hvad er det for en mission vi har i forhold til at være medvirkende til at sikre/påvirke til, at 



den psykiske vold bliver anerkendt på lige fod med den fysiske vold, hvordan kan vi gøre 

særligt opmærksom herpå - både i de enkelte sager, som faggruppe og på samfundsniveau.  

Velkommen til 2 fantastiske dage   


