
38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes årligt for fysisk partnervold – tallene for 
psykisk partnervold er dobbelt så høje. Vi har derfor et alvorligt problem, som kun 
bliver større af, at der er langt flere voldsudsatte, end der er plads til på krisecentre-
ne og på de ambulante tilbud. Og der er næsten ingen hjælp til voldsudøvere. Det er 
den virkelighed, Lev Uden Vold vil lave om på. 

For stor kløft mellem an-
tallet af voldsudsatte og 
voldsudøvere og nuvæ-
rende tilbud 

I dag er der plads til ca. 1.500 
voldsudsatte på de ambulante 
behandlingstilbud og ca. 2.100 
voldsudsatte på krisecentrene. 
Derfor er der en stor kløft mellem 
antallet af  voldsudsatte og an-
tallet af  pladser til målgruppen. 
Medregner vi antallet af  personer 
udsat for psykisk partnervold, bli-
ver kløften kun større. Samtidig 
er belægningsprocenten på krise-
centrene på 94 %, og ventetiden 
på de ambulante tilbud er alt for 
høj. For voldsudøvere er venteti-
den op til 2 år. Tallene viser klart, 
at antallet af  tilbud ikke er nok. 
Det skal vi sammen lave om på.

57.000
kvinder og mænd er hvert år udsat for fysisk 

partnervold

Krisecenterophold er i dag det 
eneste lovpligtige tilbud, voldsud-
satte har ret til. Man kan derfor 
ikke være sikker på at få hjælp, 
før volden vokser sig så stor, at 
man er nødt til at tage på krise-
center. Voldsudsatte mænd er slet 
ikke nævnt i lovgivningen. Det er 
voldsudøvere heller ikke. Derfor 

har vi har brug for at ændre loven, 
så alle kan få hjælp i tide. Det gæl-
der både voldsudsatte kvinder og 
mænd, der udover krisecenterop-
hold skal have ret til tidlig ambu-
lant behandling. Det gælder også 
voldsudøvere, der skal have hjælp 
til at bryde med deres voldelige 
handlemønstre. Det hjælper både 
den enkelte og samfundet, hvis vi 
tager hånd om problemerne i op-
løbet, før volden vokser sig stor 
og indgribende.  

Vi mangler lovgivning 
på voldsområdet

HJÆLP OS MED 
AT GIVE ALLE ET 
LIV UDEN VOLD

1.500 
ambulante pladser 

2.100 
krisecenterpladser

57.000
voldsudsatte  

kvinder og mænd



Vold 
koster 1 
mia. kr. 
årligt 
Vold koster samfundet 
mindst 1 mia. kr. årligt i 
øgede sundheds- og sociale 
omkostninger og tabt ar-
bejdsfortjeneste. Det er en 
af  konsekvenserne af, at vi 
i dag først tilbyder hjælp, 
når volden har vokset sig 
stor og indgribende. Derfor 
skal vi som samfund blive 
bedre til at forebygge vold 
og hjælpe tidligt. En tidlig 
indsats er både det rigtige 
rent menneskeligt og sam-
fundsøkonomisk. 

 
levudenvold.dk 

kontakt@levudenvold.dk 

3151 4441 

Ring døgnet rundt til 
vores nationale hotline 
på tlf. 1888.

Vold sætter dybe spor. Derfor skal vi hjælpe voldsudsatte videre til et liv 
uden vold på det tidligste og mindst indgribende tidspunkt. Vi skal lave 
oplysningskampagner og blive bedre til at opspore vold. Og vi skal tilbyde 
ambulante tilbud, som kan være med til at forebygge behov for krisecenter-
ophold. Vi skal selvfølgelig også blive ved med at tilbyde akut beskyttelse 
på krisecentre for dem, der har brug for det, samt gøre det til en ret at få 
psykologhjælp på krisecentret. Og så skal vi sikre efterværnstilbud for at 
bearbejde følgevirkninger af  vold i nære relationer. Endeligt skal volds-
udøvere have hjælp til at bryde deres handlemønstre, så de ikke gentager 
volden.

Om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder mod vold i 
nære relationer. Lev Uden Vold arbejder både for at hjælpe voldsudsatte 
og voldsudøvende kvinder og mænd, pårørende og fagpersoner. Målet er 
færre voldsudsatte i fremtiden.

Vi er et nationalt videns- og rådgivningscenter, der indsamler, producerer og 
formidler viden om vold i nære relationer og tilbyder hjælp og rådgivning 
gennem vores nationale hotline, juridiske rådgivning, efterværnsgrupper og 
terapeutiske rådgivningsforløb.

Opsporing og oplysningskampagner om vold i nære relationer1.

Mentorordninger og netværkssamtaler for at opbygge netværk5.

Ambulante tilbud: rådgivningssamtaler, psykologhjælp, fami-
liebehandling2.

Psykologisk efterværnsforløb, når volden er ophørt4.

Krisecenterophold – inkl. psykologhjælp3.
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