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Ratificering af Europarådets konvention om forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

• 11. maj 2011 åbnedes der for underskrifter

• Voldsobservatoriet opfordrer til, at Danmark underskriver under det danske EU 
formandskab

• Henvendelse til justitsministeren i forbindelse med 8. marts 2012

• Ny henvendelse 7. juni 2012



Internationale handlingsplaner og konventioner 

• FNs voldsdeklaration (1993)

• Beijing handlingsplan og deklaration (1995)

• CEDAW (Kvindekonventionen) (1979)

• EU køreplan for ligestilling (2010 – 2015)



• Vold mod kvinder er overtrædelse af menneskerettigheder og diskrimination

• Grundpillerne er forebyggelse, beskyttelse og retsforfølgelse

• En gruppe eksperter skal sikre, at staterne efterlever konventionen

• Omfatter:  fysisk, psykisk vold, seksuel vold, herunder voldtægt, seksuel chikane, 
tvangsægteskab, skamfering af de kvindelige kønsdele, tvangsabort og 
tvangssterilisering.

Konventionen formål og indhold



Konventionens grundpiller

Forebyggelse
Holdningsændring, øget bevidsthed om forskellige former for vold, videreuddannelse af de 
fagfolk, som arbejder med voldsramte, ligestilling skal indgå i undervisning på alle klassetrin, der 
skal samarbejdes med Ngo’er, medier og den private sektor for at nå offentligheden bredt.

Beskyttelse
Udgangspunkt i voldsofrenes behov og sikkerhed, tilstrækkeligt antal krisecentre, døgnbemandet 
telefonrådgivning, lægelig bistand, psykologhjælp og juridisk rådgivning til voldsramte og deres 
børn.

Retsforfølgning
Passende straf, ingen udtagelse med henvisning til kultur, sædvaner, religion eller ære, 
beskyttelse af den voldsudsatte under efterforskning og retssag, lovhåndhævende organer skal 
reagere øjeblikkeligt ved henvendelse om hjælp og håndtere farlige situationer på passende vis.



Uddrag af handlingsplan 2013

Ligestilling som basal ret
… alle skal have ret til at bestemme over deres egen krop og eget liv. Vold, tvang, 
menneskehandel og social kontrol, der bunder i manglende ligestilling og ligeværd 
mellem kønnene, er ikke acceptabelt.

Ligestilling i et globalt perspektiv
Danmark skal holde fanen højt internationalt. Danmark har en særlig forpligtelse til at 
arbejde for at sikre kvinders og mænds rettigheder globalt og gå forrest i kampen for 
fremskridt på ligestillingsområdet… 



Voldens omfang i Danmark ift. partnervold

• Hvert år bliver 29.000 kvinder og 10.000 mænd udsat for partnervold

• Cirka 9.500 unge kvinder og 5.500 unge mænd i alderen 16-24 år udsættes for 
fysisk vold fra en kæreste

• Omkring 33.000 børn lever i familier, hvor der er vold. En del af børnene er selv 
udsat for vold, eller de har overværet vold mellem deres forældre


