
EN FREMTID UDEN VOLD MOD KVINDER OG BØRN

Rådgivning af voldsudsatte kvinder 
med migrantbaggrund ift. 
opholdsrettigheder ved   
samlivsophør



Dagens program 

➢Præsentation og program 

➢Voldsudsatte kvinders retsstilling ift. opholdstilladelse ved 
samlivsophør

➢Faglige udfordringer i rådgivningen som følgende af retsstillingen

➢Gode erfaringer



Fysisk vold

Seksuel vold

Økonomisk vold

Materiel voldStalking

Digital vold

Psykisk vold



Det faglige tilbud i ‘Sig det til nogen’ 

➢ Individuelt rådgivningsforløb, psykologforløb og gruppeforløb

➢ Udgangspunktet er 5-25 samtaler – forlænges efter behov 

➢ Tæt tilknytning til krisecentret – høj voldsfaglighed 

➢ Forløbet tager udgangspunkt i kvindens situation, ønsker og behov – vi 
stiller ikke krav, men hjælper kvinden til at se hvad hun står i 

➢ Struktureret forløb med et helhedsorienteret blik – vold har indflydelse 
på mange elementer af kvindens liv!



Sig det til nogen – Migrant 

Fordi voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund oplever 
særlige barrierer for at bryde med vold

➢ Voldsudøver er kvindens adgang til offentlige myndigheder 

➢ Sprogbarrierer, isolation og håbløshed 

➢ Manglende kendskab og tillid til hjælpesystemer

➢ Frygt for at miste opholdstilladelse og/eller forældremyndighed

➢ Frygt for at miste sin plads i familien og frygt for æresdrab 

➢ ….



Opholdsrettigheder

➢ Ægtefællesammenført efter udlændingelovens § 9, stk. 1. nr. 1.
➢ Ægtefælle: Dansk statsborger, permanent ophold eller 

flygtning. 

➢ Medfølgende ægtefælle til arbejdstager (SIRI)

➢ Familiesammenført efter EU-reglerne.



Årsagen til samlivsophævelsen er vold

”Ved afgørelsen om inddragelse af en
opholdstilladelse meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, § 9
c, stk. 1, eller § 9 q, stk. 2, skal der tages særligt
hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er
til stede som følge af samlivsophør, der skyldes,
at udlændingen eller udlændingens barn har
været udsat for overgreb, misbrug eller anden
overlast m.v. her i landet. Det gælder uanset
varigheden af udlændingens ophold her i landet.”

Udlændingelovens
§ 19, stk. 7



Udlændingestyrelsen ser på:  

➢ Er volden den reelle årsag til skilsmissen/ 
samlivsophør?

➢ Er volden dokumenteret (f.eks. Politirapport, 
skadestuerapport, krisecentererklæring)?

➢ Vil inddragelse på denne baggrund virke særligt
belastende?
➢ Der skelnes mellem, hvorvidt man har haft 

opholdstilladelse i mere eller mindre end 2 år.



Barriere trods ”voldsbestemmelse”

Barriere 1: En gruppe af familiesammenførte er uden grund 
ekskluderede fra at bruge den særlige voldsbestemmelse

Barriere 2: Kravet i voldsbestemmelsen om, at den voldsudsatte 
person ikke blot skal bevise, at personen har været udsat for 
partnervold, men at personen har forladt forholdet på grund af 
volden.



Barriere der gør det svært, at benytte sig af 
sine rettigheder

Myter

Post-migratoriske faktorer

Udnyttelse af et kollektivistisk mindset

Voldens dynamik



MYTER  



”Min mand eller kommunen tager mine 
børn fra mig, hvis jeg bliver skilt, eller 
hvis jeg fortæller min sagsbehandler eller 
en læge om volden – specielt fordi min 
mand ved meget mere om systemet.”



”Jeg har fået at vide af min 

mand, der er dansk 

statsborger, at jeg bliver smidt 

ud af Danmark, hvis vi bliver 

skilt - fordi jeg har midlertidig 

opholdstilladelse.”



POST-MIGRATORISKE FAKTORER

Væsentlige faktorer:

● diskrimination

● sprog

● separation fra familie og netværk

● usikkerhed i forhold til opholdstilladelse

● finansiel usikkerhed og arbejdsløshed

● social isolation

● tab af status



Et kollektivistisk mindset
- hvordan udnyttes det?

Vigtige begreber

● Negativ Social kontrol (psykisk vold udøvet af partner)

● Netværksbaseret vold / familiebaseret vold (flere udøvere)



Cases - hvem opnår ophold?

Kvinde 1
• medfølgende familie (3 år)

• Cand.mag i geografi

• barn på 4 år (født i Indien, går i 
børnehave)

• netværksbaseret vold

• arbejder som tjener

• har ikke været i sprogskole

Kvinde 2
• medfølgende familie (7 år)

• Masters i IT kvalitets analytiker

• barn 6 år (startet i skole)

• har været på sprogskole og bestået 
prøver

• har arbejdet på hotel

• arbejder nu fuld tid i IT job



Hvilke uddybende spørgsmål stiller I?

Hvad er jeres gæt? 



Lav den juridiske strategi med kvinden

Voldsbestemmelsen eller “andre særlige grunde”

➢ Kvindens selvstændige tilknytning til Danmark og 
personlige forhold.

➢ Hjemmeboende barns selvstændige tilknytning til Danmark.

➢ Samvær med herboende mindreårige barn/børn.

➢ EU-retten.

NB: Det er altid en konkret og individual vurdering. Sørg for at 
få uafhængig juridisk rådgivning i den konkrete sag.



Tilpas den juridiske strategi til det social- og 
voldsfaglige

➢Er der styr på sikkerheden?

➢Er hun klar til at gøre det, processen kræver? 

➢Lav mestringsstrategier ift. de forskellige skridt.

➢Er der brug for socialfaglig eller psykologfaglig bistand til 
kvinden undervejs ift. stabilisering? 

Hvad er jeres gode erfaringer?



Faglige udfordringer i rådgivningen som 
følgende af retsstillingen

➢Vi kan ikke arbejde med at støtte kvinden i at bryde med 
volden, når det for hende ikke er en reel mulighed – men 
hun har stadig brug for hjælp.

➢ Tid. Det kræver ofte flere runder.

➢ ”Etisk overbelastning” 



Gode erfaringer

➢Tæt tværfagligt samarbejder mellem rådgiver og 
jurist

➢Giv kvinden plads til at finde sin egen vej 

➢Pas på dig selv og sine kollegaer

Hvad er jeres gode erfaringer?



Husk
➢ Notifikation på e-Boks.

➢ Overhold frister.

➢ Kvinden får en partshøring.

➢ Ansøg om evt. ny opholdstilladelse mens man har lovligt
opold. 

➢ Husk at beskrive og forklare omstændighederne grundigt.

➢ Dokumentation.



Vil du vide mere?

➢ Besøg www.sigdettilnogen.dk eller www.danner.dk

➢ Læs Danners rapport ‘Vold mod migrantkvinder i Danmark’: 
https://danner.dk/sites/default/files/Vold%20mod%20migrantkvinder%20i%20Danmark
%20-%20Rapport%20og%20bilag.pdf

http://www.sigdettilnogen.dk/
http://www.danner.dk/
https://danner.dk/sites/default/files/Vold%20mod%20migrantkvinder%20i%20Danmark%20-%20Rapport%20og%20bilag.pdf


EN FREMTID UDEN VOLD MOD KVINDER OG BØRN

Ring/skriv til os på:

Dagtimer:

3078 5875 (Samira)

3078 5876 (Karen)

Døgntelefon (ved behov 

for indskrivning på 

krisecenter):

33330047 

(Åben rådgivning)


