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Fakta om Joan-Søstrene
Foreningens formål
Joan-Søstrene er en kvindepolitisk forening med
to hovedformål:
•
•

at arbejde kvindepolitisk med samfundsproblemet sexuelle og fysiske overgreb mod
kvinder, og
at yde støtte til kvinder udsat for vold,
voldtægt, sexuel chikane og/eller sexuelle
overgreb i barndommen (incest) gennem en
kvinde-til-kvinde rådgivning.

Foreningens historie
I midten af 1970’erne fik to gymnasieelever og
en folkeskoleelev, som kun var 17-18 år gamle,
en idé. I tidens ånd og med et allerede stort
engagement i kvindebevægelsen besluttede de
tre unge kvinder, at der måtte gøres noget for at
forbedre voldtægtsofres retsstilling i samfundet,
og samtidigt ønskede de at medvirke til at sikre
konkret hjælp til ofrene – juridisk, psykologisk og
socialt. Baggrunden for beslutningen var harme
over en dom i en konkret voldtægtssag, som på
daværende tidspunkt gav anledning til en del
medieomtale, fordi gerningsmændene blev idømt
meget lave straffe.
De lave straffe skyldtes ifølge dommen, at
voldtægtsofret tidligere havde haft et sexuelt
forhold til en af gerningsmændene. De tre unge
kvinder, fandt som mange andre dommen ganske
urimelig, og deres ide fik hurtig tilslutning fra
andre kvinder, der ligeledes var interesserede
i at gøre noget for volds- og voldtægtsofre, og i
oktober 1976 var foreningen, som senere kom til at
hedde Joan-Søstrene, og rådgivningen en realitet.
Oprindeligt kaldte foreningen sig ”Kvinder-tilKamp-mod-Vold-mod-Kvinder”, men efter et
par år blev navnet ændret til ”Joan-Søstrene”.
Navnet Joan kom fra en sort amerikansk kvinde
ved navn Joan Little, som på den tid afsonede en
fængselsstraf i USA for bevæbnet røveri. Hun blev
voldtaget i sin fængselscelle af en hvid fængsels
betjent, men Joan slog ham ihjel i selvforsvar med

en issyl. Hun blev tiltalt for overlagt manddrab,
men på grund af massiv støtte fra den sorte
amerikanske borgerrettighedsbevægelse Black
Power og den amerikanske kvindebevægelse
endte retssagen med, en frifindelse. Joan Little
kom dermed til at stå som symbol for kvinders
ret til at kæmpe og til ikke at acceptere overgreb.
Da begrebet ”søstre” i 70’erne var synonym med
solidaritet, tog foreningen navneforandring til
”Joan-Søstrene”.
Foreningens arbejdsområder var fra starten vold
og voldtægt. I 1982 blev incest inddraget som et
af foreningens arbejdsområder. Det skyldtes,
at Joan-Søstrene gennem rådgivningen havde
erfaret, at en del volds- og voldtægtsofre havde
været udsat for sexuelle overgreb i barndommen.
Endelig tog Joan-Søstrene i 1990 sexuel chikane
ind som arbejdsområde.

Joan-Søstrene og Dannerhuset
Joan-Søstrene deltog aktivt i Dannerhusets
besættelse i 1979, og foreningen har siden da haft
hjemsted i huset. Dannerhuset bærer navn efter
Grevinde Louise Danner, født Louise Rasmussen,
og Frederik den 7.’s tredje (og sidste) hustru.
Grevinde Danner var en socialt bevidst kvinde,
der med sin fattige baggrund som barn af en
enlig mor havde indsigt i de elendige vilkår, som
samfundet bød fattige mennesker, ikke mindst i
deres alderdom. Før ægteskabet med Frederik
den 7. havde hun fået et barn uden for ægteskabet
med kongens gode ven Carl Berling, men barnet
var blevet sat i pleje, og hun blev gift med Kong
Frederik d. 7. i 1850. Titlen, Grevinde Danner, fik
Louise Rasmussen som medgift ved ægteskabet.
Hun blev ikke dronning, selvom hun blev gift
med landets konge.
Grevinde Danner testamenterede senere sin
fulde formue på 6 mio. kr. til grundlæggelsen
af to stiftelser, hvoraf den ene var ”Fattige
Fruentimmere af Arbejderklassen”. Det var netop
denne stiftelse, der senere blev til Dannerhuset,
som de seneste 25 år har fungeret som krisecenter
for kvinder. Joan-Søstrene var med til at oprette



Dannerhusets krisecenter og er også i dag en
såkaldt fast gruppe i Dannerhuset med pligt og
ret til at deltage i afstemninger på husets ”Fælles
rådsmøder” (Dannerhusets styrende organ, hvor
beslutninger om blandt andet husets drift og
fremtid træffes).

som frivillig og ansat – fordrer, at vi lægger et
engagement i huset, det vil sige gør en indsats,
er engageret i kvindesagen og har en interesse
i at bevare og videreføre både Grevindens og
Kvindecenter fondens ånd og historie.

Igennem de seneste to år er der blevet arbejdet
på at ændre strukturen i Dannerhuset, således
at huset ikke fortsat skal være inddelt i
”Krisecenter” og ”Kvindecenter”. Dannerhuset
skal dog fortsat være underlagt flad struktur,
men det kommende ”Dannerråd” skal i højere
grad være et kvindepolitisk organ end et råd, der
tager stilling til ting fra den daglige drift. Den nye
struktur forventes at træde i kraft til efteråret 2005
og skulle gerne gøre huset mere dynamisk og
handlekraftigt samt give det en mere synlig plads
i samfundet.

Beslutningsprocesser

Dannerhuset
har
i
forbindelse
med
omstruktureringen udarbejdet og vedtaget et
fælles værdigrundlag. Det kan sammenfattes i
følgende fem værdier om solidaritet, frigørelse,
åbenhed,
medbestemmelse/medansvar
og
engagement og er defineret således:
Solidaritet: Solidaritet indebærer, at vi bakker
op om og støtter hinanden og vores respektive
(arbejds-) opgaver. Solidaritet forudsætter, at vi
nærer tillid til, at vi hver især udfører vores opgaver
og projekter i sagens ånd – i Dannerhusets ånd.
Frigørelse: Gennem tillid skabes mulighed for at
vi forandrer og udvikler både os selv, de sociale
relationer vi som kvinder indgår i, og de uønskede
og
uhensigtsmæssige
samfundsstrukturer
generelt.
Åbenhed: Vi forstår åbenhed på tre planer.
Åbenhed kvinde-til-kvinde, åbenhed i forhold til
vores (gruppernes) aktiviteter i huset og husets
åbenhed overfor omverden.
Medbestemmelse/medansvar:
De
frivillige
er grundlaget for Dannerhuset. Det er i de
frivillige kvindegrupper at medbestemmelse og
medansvar udøves. Alle som er medlem af en
stemmeberettiget gruppe har lige adgang til og
ansvar for at træffe beslutninger i Dannerhusets
beslutnings fora.
Engagement: At virke i Dannerhuset – både

Joan-Søstrene arbejder i en flad struktur. Det
betyder, at foreningen fungerer uden bestyrelse
eller direktion. Beslutninger træffes sædvanligvis
i enighed – og en sjælden gang i mellem ved
flertalsafgørelser. Alle væsentlige beslutninger
forelægges på ”Fællesmødet” eller på et af
foreningens halvårlige seminarer. Seminarerne
foregår som internatmøder og varer fra lørdag
morgen til søndag eftermiddag. Her er der lejlighed
til at gå i dybden med mere politiske spørgsmål,
samfundsmæssige tendenser, efteruddannelse og
til at lægge strategien for foreningens arbejde i det
kommende halve til hele år.

Fællesmøderne
Fællesmøderne er et vigtigt forum for
kommunikation og samarbejde mellem JoanSøstrene. Møderne holdes hver anden tirsdag,
og der er mødepligt. Her drøftes arbejdet i
rådgivningen og selvhjælpsgrupperne, og der
er mulighed for at udveksle erfaringer og få
gensidig supervision. De Joan-Søstre, der er
tilknyttet selvhjælpsgrupperne, kan hente hjælp
her og få gennemdiskuteret forhold, der hersker
usikkerhed om. På dagsordenen er i øvrigt
aktuelle emner fra presse og tv og politiske tiltag,
der er relevante for vores arbejde. Med andre ord
er fællesmøderne det forum, hvori Joan-Søstrene
sikrer, at de erfaringer, der opnås i rådgivningen,
forankres i foreningens kvindepolitiske arbejde.

Hvem er Joan-Søstrene?
Foreningen Joan-Søstrene har i beretningsårene
løbende haft mellem 12 og 16 aktive kvinder som
medlemmer. Gruppen er og har i forløbet været
bredt sammensat med hensyn til uddannelse,
beskæftigelse og alder. Joan-Søstrene er baseret
på frivilligt arbejde, og derfor er medlemmerne i
deres hverdag alle beskæftiget på anden vis med



arbejde, studier m.v. Dette er både en stor styrke og
en væsentlig svaghed. Styrke, fordi arbejdet sker
med et stort og dybfølt engagement og indenfor
andre rammer end et normalt professionelt, lønnet
arbejde. Svaghed, fordi vi er så afhængige af, hvor
mange vi er og hvor megen tid, den enkelte JoanSøster på et givet tidspunkt kan lægge i gruppen.
Vi prioriterer det politiske og det oplysende arbejde
højt, men ofte må det dog vige pladsen til fordel
for det praktiske arbejde. Ind imellem må vi sige
nej til foredrag rundt om i landet, og vi har ikke
altid den fornødne tid til at skrive debatindlæg
i pressen. Selvom vi har en stor kontaktflade,
kunne vi tilsvarende også ønske os, at vi havde
flere ressourcer til at etablere og ikke mindst
opretholde kontakt med andre kvindegrupper i
ind- og udland.

Hvordan bliver man Joan-Søster?
At blive Joan-Søster forudsætter et personligt og
tidsmæssigt overskud samt en lyst til at arbejde
kvindepolitisk. Vi arbejder gratis, anonymt og
altid to og to. Anonymiteten og det at vi arbejder
to og to er blandt andet med til at sikre gruppen
et ensartet ansigt udadtil. Efter behov annoncerer
vi efter kvinder, der er interesserede i at arbejde
som Joan-Søstre, men vi modtager også løbende
henvendelser fra kvinder, som ønsker at arbejde
i foreningen. Der indledes med en introduktion,
typisk om efteråret, over to eller tre aftener,
hvor de potentielle Joan-Søstre orienteres om
foreningens fire arbejdsområder: Vold, voldtægt,
incest og sexuel chikane. På denne måde sikres at
de interesserede får et helt overordnet billede af
Joan-Søstrene som gruppe, vores arbejdsform og
–områder samt foreningens historie.
Derefter indgår de nye i en ”føl-ordning”,
hvor de blandt andet deltager som tilhørere i
rådgivningerne. Ofte overværer nogle af føllene
de foredrag, vi afholder, og så vidt muligt er
de med til de møder og arrangementer, vi har
uden for huset. Føllene har som Joan-Søstrene
mødepligt til fællesmøderne. Først efter ca. et
halvt års følperiode kan de nye Joan-Søstre indgå
i vagtordningen som rådgivere sammen med en
erfaren Joan-Søster. At blive Joan-Søster kræver,
at man har deltaget i introduktionsaftenerne,
fællesmøderne og har haft et vist antal følvagter.

Hvordan kommer man i kontakt med
Joan-Søstrene?
Joan-Søstrenes rådgivning er gratis, anonym og
åben for personlige og telefoniske henvendelser
to gange ugentligt (dog ikke på helligdage):
Mandag og torsdag kl. 19.00 - 21.30
Dannerhuset
Nansensgade 1,
1366 København K
T 3314 7484.
mail@joan-soestrene.dk.
Rådgivningen omhandler både de psykologiske,
sociale og juridiske aspekter af kvindens
(brugerens) situation.



Joan-Søstrene og politik
Målsætninger
Vi arbejder blandt andet for:
•

•
•
•

•
•
•

oprettelse af flere centre for voldtægtsofre,
således at der er rimelig sikkerhed for, at ofre
for sexualiseret vold modtager kvalificeret
hjælp indenfor rimelig tid, uanset hvor i landet
forbrydelsen er begået,
obligatorisk advokatbistand ved anmeldelse
af vold eller voldtægt,
gratis psykologhjælp til alle udsat for sexuelle
og voldelige overgreb,
indførelse af en uagtsomhedsbestemmelse
i forbindelse med voldtægt, således at
handlingen også kriminaliseres, når han
ikke ”vidste”, men burde have vidst, at han
voldtog,
forbedret retsstilling for kvinder, der er ofre
for sexuel chikane
bedre retsstilling og faktisk beskyttelse af
kvinder og børn udsat for vold i familien og
oprettelse af interventionscentre i forbindelse
med bortvisnings-loven (Østrigsmodellen).

Samarbejde
relationer

og

kvindepolitiske

I løbet af 2003-2004 har vi løbende haft
samarbejdsmøder
med
Rigshospitalets
Voldtægtscenter. Vi har også som medlemmer af
Referencegruppen vedrørende Offerrådgivning
under Rigspolitischefen og af Det nationale
Voldsobservatorium, som er baggrundsgruppe
for Kvinderådets repræsentant i EU, deltaget i
jævnlige møder ligesom vi har holdt møder sammen
med Netværk for Frivillige og andre private
hjælpeorganisationer i København. Desuden har
vi samarbejdet med LOKK (landsorganisationen
for kvinde- krisecenter arbejdet)
I 2003-2004 har vi deltaget i følgende større
kvindepolitiske aktiviteter og arrangementer:

Nordiske Kvinder mod Vold – Kristiansand
I september 2004 var Joan-Søstrene repræsenteret
ved den årlige konference for Nordiske Kvinder
mod Vold, som dette år afholdtes i Kristiansand.
De fleste nordiske lande var repræsenteret, og
hovedtemaerne var handel med kvinder (primært
fra østeuropæiske og afrikanske lande) og vold.
Både Norge og Sverige oplyste detaljeret om
den store handel med kvinder (trafficking) fra
de Baltiske lande til primært Norge og Sverige.
Det blev endvidere konstateret, på baggrund
af en undersøgelse, at de fleste bagmænd med
kvindehandelen var danske mænd. Desuden
talte Grønlands repræsentanter om mangel på
ressourcer - både frivillige og af økonomisk
karakter. Norges oplæg var om voldtægt og
norske skolebørns indstilling til og opfattelse af
sexualitet. Danske LOKK fremlagde en rapport om
danske mænds vold mod udenlandske kvinder. .
Erfaringsudveksling på tværs af grænser – og til
tider også fagområder – var et væsentligt bidrag
til at perspektivere Joan-Søstrenes fortsatte og
mangeårige arbejde med voldsramte kvinder.
Rusland
I 2003 modtog Joan-Søstrene en invitation fra
Fonden Severin til at undervise en gruppe russiske
kvinder i Skt. Petersborg om Joan-Søstrenes
arbejde. Kvinderne var alle enten ansat i offentlig
administration med forbindelse til voldsramte
kvinder, ansat direkte på krisecenter – heraf
findes kun et i hele Skt. Petersborg, en by med
godt fem millioner indbyggere – eller tilknyttet
de få frivillige organisationer, som arbejder
for at bedre forholdene for de mange russiske
kvinder, der lever i voldelige forhold. Fonden
Severin havde lavet et projekt, som kørte over
et år med besøg fra forskellige danske eksperter
på voldsområdet. Joan-Søstrene repræsenterede
som de eneste det rent ”frivillige” Danmark, men
med vægten på det politiske arbejde. Før os havde
der været besøg af krisecenterledere, af LOKK, af
socialrådgivere m.fl. Det var klart for os, at vores
berettigelse projektet ikke blot var undervisning
i selve opbygningen af en rådgivning, men i høj
grad undervisning i at arbejde kvindepolitisk,
i at skabe netværk og få gennemslagskraft. Ikke



mindst det sidste har været vanskeligt for de
kvindepolitiske organisationer i Rusland.
To Joan-Søstre deltog i projektet. Besøget fandt
sted i februar 2004. Undervisningen foregik på
krisecenteret i udkanten af Skt. Petersborg i et
beboelsesområde. Der blev undervist i to hele
dage (med engelsk tolk). Joan-Søstrenes såvel
som den danske kvindebevægelses øvrige historie
blev gennemgået sammen med foreningens
arbejdsformer, politiske strategier, målsætninger
mv. Deltagerne gav på anden dagen udtryk for
at have fået stort udbytte ud af undervisningen.
Tilsvarende måtte de deltagende Joan-Søstre
erkende, at også de havde lært noget og i hvert fald
fået en dybere forståelse for de problemer, som de
russiske kvinder kæmper med. Selvom de russiske
kvinders situation kunne minde om de danske
kvinders for 35 år siden, så er boligproblemer,
arbejdsløshed (hovedsageligt blandt den mandlige
del af befolkningen) korruption og alkoholisme så
voldsomt udbredt, at det er svært at forestille sig
en løsning på de russiske kvinders situation de
første mange år. Men det var en stor og positiv
oplevelse at få lov til at være en del af projektet.
Lov ifølge Østrigsmodellen
Den østrigske model retter sig mod konflikter
udløst af vold i hjemmet. I Danmark var det
sædvanligvis således, at det var den voldramte,
det vil typisk sige kvinden, der måtte flygte på
krisecenter medbringende familiens børn, mens
voldsudøveren, det vil typisk sige manden,
blev i hjemmet. Det er klart en social belastning
for en kvinde og hendes børn at måtte flytte på
krisecenter, men lige så åbenbart belastende og
langt mere risikofyldt at blive i hjemmet med en
voldelig mand.
I de senere år har danske krisecentre været
overfyldt og har måttet afvise kvinder, der søgte
hjælp eller i hvert fald måttet henvise dem til
andre og fjernere beliggende krisecentre. Ud over
det urimelige i, at det er den voldsramte part, der
skal forlade hjemmet, og ikke den part, der faktisk
udøver overgrebet og begår noget strafbart, så
medfører flytningen altså også, at børnene får
vanskeligt ved at passe deres skole og kvinderne
deres arbejde. Det var derfor efterhånden
indlysende, at der må findes andre og mere
brugbare løsninger på de faktuelle problemer, der
opstår som følge af ”parforholdsvold”.

Det specielle ved den østrigske lovgivning er,
at den åbner mulighed for politiet til at bortvise
voldsudøveren fra gerningsstedet, dvs. hjemmet,
i 10 dage, såfremt det skønnes nødvendigt for
at sikre hjemmets øvrigt beboere (eller gæster).
Beslutningen om bortvisningen kan indbringes
for en dommer, men bliver det erfaringsmæssig
sjældent. Bortvisningen – som i 97 % af tilfældene
i Østrig rettes mod familiens mandlige overhoved
- kan også forlænges ud over de 10 dage.
I forbindelse med en bortvisning kontakter politiet
et såkaldt interventionscenter, som orienteres
om familiens situation. En ansat – typisk en
socialrådgiver – kontakter herefter hurtigst muligt
familien og tilbyder hjælp blandt andet i form af
rådgivning. Den bortviste tilbydes også hjælp og
kan ved bortvisningen tage ophold på et herberg.
Sædvanligvis vælger den bortviste dog at tage
ophold andetsteds, f.eks. hos sine forældre. Ved
bortvisningen skal politiet ikke tage hensyn
til hvem af parterne, der ejer hjemmet, eller
hvis navn er anført på en eventuel lejekontrakt.
Bortvisningen er midlertidig og ændrer ikke ved
parternes ejendomsrettigheder.
Den 8. april 2002 afholdt Joan-Søstrene en
høring om den østrigske model i KFUK’s festsal
i København. Der deltog ca. 80 personer, heraf
de fleste fra berørte offentlige og frivillige
organisationer, ministerier m.v. Joan-Søstrene
havde inviteret Rosa Logar, som havde holdt
oplæg på den nordiske kvinde konference på
Island i august 2001, til at gennemgå den østrigske
lovgivning, baggrunden for den og de erfaringer,
man havde opnået i Østrig. Holdningen blandt
panelets deltagere var klart positiv.
Joan-Søstrenes arbejde for at få indført en
tilsvarende model i Danmark har været en
medvirkende årsag til, at der d. 9. maj 2004 trådte
en lov om bortvisning i kraft i Danmark. Loven
minder meget om den østrigske lovgivning, men
mangler de førnævnte interventionscentre som
ud fra de østrigske erfaringer er en helt afgørende
del af succesen med den østrigske model.
Joan-Søstrene skrev i oktober 2003 til Folketingets
Retsudvalg og redegjorde for nødvendigheden
af indførelsen af interventionscentrene. JoanSøstrene er herefter blevet hørt i forbindelse med
lovgivningsarbejdet i marts 2004 og igen i oktober
2004.



Det er fortsat fundamentalt nødvendigt, at der
samtidig med bortvisnings lovens indførelse
etableres interventionscentre. Langvarig og
gentagen vold i hjemmet kræver en hurtig
opfølgning over for parterne i forbindelse med
beslutning om bortvisning, såfremt hensigten med
bortvisningen rent faktisk er, at de involverede
parter på sigt skal kunne fungere ordentligt i en
almindelig samfundsmæssig sammenhæng.
Joan-Søstrene finder det hverken realistisk
eller formålstjenligt som loven lægger op til,
at denne opgave søges løst af de kommunale
socialforvaltninger. Dels fordi disse ofte ikke
har de fornødne ressourcer til at løse sådanne
opgaver og dels fordi inddragelse af de sociale
myndigheder kan have den uheldige effekt, at
kvinder vil afstå fra at kontakte politiet med
henblik på bortvisning af den voldelige partner
af frygt for socialforvaltningens indblanding,
herunder tvangsfjernelse af eventuelle børn.

Rustægt
De seneste år er fænomenet rustægt begyndt
at true kvinders tryghed, når de bevæger sig
ud om natten i festlige fora. Det er et fænomen
som er velkendt fra USA, kaldet ”date rape”. På
konferencen om sexualiseret vold mod kvinder,
gav Det Kriminal Præventive Råd udtryk for,
at man på Centret for Voldtægtsofre ser det
som et stigende problem. Efterhånden har op
mod 60 % af de kvinder, der henvender sig på
centret efter en voldtægt været udsat for rustægt.
Rustægt er voldtægt eller voldtægtsforsøg, hvor
gerningsmanden, uden ofrets viden, har tilført et
narkotisk stof eller medikament, til hendes drink.
Det drejer sig primært om stofferne: GHB kendt
som fantasy, rohypnol (flunitrazepam), ketamin
(anæstesimiddel), kokain, sovemidler/beroligende
midler, morfika og cannabis. Stofferne kan give
ofrene følelsesløshed i læber og tunge, en følelse
af at gå i søvne uden at tage notits af, hvad der
sker omkring dem, samt en pludselig følelse af,
at være stærkt beruset eller meget træt og med
udtalt amnesi.
Der opstår mistanke om rustægt, - når et offer
henvender sig til politiet eller et voldtægtscenter
og ikke erindrer præcis, hvad der er sket, men med

en fornemmelse af at noget seksuelt er foregået,
- når ofret selv mener, at hendes drink har fået
tilsat noget, der smager eller lugter anderledes
eller giver bundfald, - når mængden af frivilligt
indtaget alkohol ikke passer til ofrets faktiske
tilstand og - når ofret beskriver en oplevelse
af hallucinatorisk eller bizar kropslig karakter,
samt - når ofrets nærmeste oplever hende helt
anderledes end normalt.
Da de hyppigst brugte stoffer er midler, der meget
hurtigt udskilles af kroppen, og da større mængder
frivillig indtagen alkohol kan sløre rustægtstoffet,
er det vigtigt at få foretaget urin- og blodprøve
hurtigst muligt. Dette underbygger dermed
behovet for, at der i alle landets amter etableres
voldtægtscentre, således at ofret hurtigt kan få
den nødvendige behandling, og at retsmedicinske
beviser ikke fortabes uden grund.

Retssystemet og politiet
Det har været hævdet både af Joan-Søstrene
og af voldtægtsofre, at politiets afhøring af et
voldtægtsoffer ofte tenderer en ny voldtægt og
dermed endnu et overgreb. Problemerne skyldtes
blandt andet, at politiets instruktionsbog tidligere
opfordrede til altid at vise særlig mistænksomhed
overfor voldtægtsofre under henvisning til, at der
kunne være tale om falsk anmeldelse baseret på
kvindens frygt for graviditet. Denne passus var at
finde i politiets instruktionsbog ganske langt op i
tiden og længe efter, at der var indført fri abort i
Danmark. I dag er den pågældende passus fjernet,
men desværre lever ”ånden” indimellem videre
hos de enkelte politifolk.
Det er dog Joan-Søstrenes opfattelse, at der i dag
er en stigende forståelse hos politiet for, at et
voldtægtsoffer ved politianmeldelsen typisk er
i en rystet sindstilstand som følge af den meget
traumatiske oplevelse, og at ofret derfor ikke kan
forventes at kunne forklare sammenhængende
eller afklaret om overgrebet. Man er i højere grad
opmærksom på, at et offer i krise kan reagere med
hukommelsestab og forvirring.
Som vi også skrev i vores årsrapport fra 2001-02, har
vi imidlertid fortsat fra vores rådgivning indtryk
af, at der er problemer i visse af de københavnske
politikredse, hvor et lille, men dog stigende antal
af vores brugere har oplevet, at deres anmeldelse



bliver afvist uden egentlig samtale. I disse
tilfælde meddeler den vagthavende typisk blot
kvinden, at anmeldelsen er grundløs og nægter
dermed at tage imod den. Vi har også i relation til
kontaktvoldtægter, hvor offer og gerningsmand
kender hinanden på forhånd, eksempler på, at
man hos politiet har nægtet at opfatte anmeldelsen
som en egentlig voldtægtsanmeldelse og på den
baggrund har meddelt kvinden, at man ikke kan
gøre noget.
Udover den manglende optagelse af anmeldelse
hører vi også til stadighed om, at kvinderne i
forbindelse med deres anmeldelse ikke oplyses
om deres ret til at få beskikket en bistandsadvokat.
Vi ser meget alvorligt på problemerne med
anmeldelserne og den manglende oplysning
til kvinderne om deres ret til bistandsadvokat.
Særligt på dette område, hvor den, der skal gøre
sin ret gældende, typisk vil være i dyb krise og
opfyldt af følelser af sorg, forvirring, skam og
skyld, er det urimeligt, at der ikke til stadighed
ydes den optimale indsats og støtte.
Der er tale om et ganske alvorligt
retssikkerhedsproblem, som kun kan løses ved en
generel holdningsændring hos politiet eller om
fornødent ved et politisk indgreb. Sidstnævnte
kunne ske ved, at man fra politisk side ændrede
ordningen med bistandsadvokater fra at være
en mulighed for offeret til at være obligatorisk.
Det ville også betyde, at ofret i forbindelse med
politianmeldelsen slap for at tage stilling til
spørgsmålet om advokatbistand ; et spørgsmål
som for de fleste voldtægtsofre på grund af den
psykiske tilstand og manglende kendskab til
retsområdet forekommer både uforståeligt og
uoverskueligt.
En tredje problemfyldt proces, som mange
overser, når en kvinde anmelder et overgreb, er,
hvor meget det egentlig kræver af hende. Hun skal
ikke bare anmelde, men også holde fast og være
stærk gennem hele retsforløbet, der sagtens kan
stå på i meget lang tid, typisk et til halvandet år.
Kvinden kan reelt først starte på ”et nyt liv”, når
dommen er endelig, det vil sige, når den ikke kan
ankes til en højere retsinstans. Dette er generelt
for de fleste af de sager, Joan-Søstrene hører om.
Dette faktum gør, at flere kvinder overvejer, om
de overhovedet vil anmelde, og om de kan holde
til det lange forløb gennem retten.

Joan-Søstrenes holdning er, at alle burde
anmelde, men dette ville kræve en anden form for
sagsbehandling i retssystemet. Retssagen fylder
ofte meget i den enkelte kvindes liv, især mens
sagen står på. For at kunne komme videre i livet
har kvinden ofte behov for at få sagen afsluttet.
Desuden kræver det ofte mange ressourcer og
et psykisk overskud at sætte sig op til endnu et
møde i retten, hvor kvinden risikerer at skulle
konfronteres med gerningsmanden. Derfor kan
f.eks. en udsættelse virke meget belastende for
offeret.
En hurtigere rettergang ville derfor give voldsofre
langt bedre vilkår uden samtidig at forringe
retssikkerheden for den eller de tiltalte. Selvom
hurtig rettergang generelt er et ønske, der gælder
de fleste retssager, så er der et særligt hensyn at
tage til ofre for sexualiserede overgreb. Typisk og
meget forståeligt kommer de fleste kvinder først
rigtigt over et overgreb f.eks. en voldtægt, når
dommen er faldet.
Kvinder, der vælger at anmelde et overgreb har
truffet en modig beslutning. Det er vigtigt at
betragte kvinderne som modige i stedet for at se
dem som stakkels ofre, men det betyder ikke, at
de ikke har brug for hjælp.

Psykologtilbud
incestofre m.fl.

til

voldtægts-

og

Fra 1998 blev de offentlige tilskudsmidler til
psykologbistand til voldtægtsofre m.fl. gjort
permanente. I 2004 blev tilskudsordningen
udvidet med mulighed for psykologbistand
til incestofre. Dækningen udgør kun 60 pct. af
offerets udgifter, hvorfor vi arbejder videre med
at få ændret tilskudsordningen til en ordning med
fuld dækning af udgifterne til psykologbistand
efter overgreb.
Et af de nyeste tiltag er, at der i 2004 blev åbnet
mulighed for gratis psykolog behandling til voksne
med problemer som følge af seksuelle overgreb
i barndommen. Tilbuddet kom fra VFC og er
begrænset til 10 timers gratis psykologbistand og
sker efter konkret ansøgning. Der blev afsat en
begrænset pulje til ordningen i 2004 og igen i 2005.
Som følge af et stort behandlingsbehov og en deraf
følgende stor søgning om psykologbehandling har
langt fra alle ansøgninger kunnet imødekommes,
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ligesom midlerne har været brugt op længe før
årets udgang. Det er Joan-Søstrenes ønske at
få udvidet ordningen både i forhold til antallet
af gratis behandlingstimer for den enkelte og i
forhold til størrelsen af den samlede pulje, så alle
kan få den nødvendige behandling.

Voldtægtscentre

Joan-søstrene har gennem mange år arbejdet for,
at der i Danmark bliver etableret en koordineret
hjælp til kvinder udsat for sexualiseret vold. I
dag findes sporadiske tilbud, som ikke formår at
yde den tilstrækkelige hjælp. Igennem de seneste
mange år har Joan-Søstrene prioriteret arbejdet for
etablering af behandlingstilbud til ofre for sexuel
vold højt. Det har hele tiden været Joan-Søstrenes
mål at få skabt centre, hvor kvinder – og mænd
samt børn – der har været udsat for sexualiseret
vold kan henvende sig i trygge rammer til
faguddannet personale. Hjælpen skal kunne ydes,
også selvom der er forløbet år efter overgebet. Det
er vores erfaring, at en del voldtægts- og incestofre
først er i stand til at søge hjælp et stykke tid efter
overgrebet, og at der faktisk tit går flere år, før de
kan og vil tale om det.
Det centrale for Joan-Søstrene ved etablering
af koordineret hjælp og egentlige centre er
dels, at ofrene opnår den fornødne og mest
hensigtsmæssige hjælp, og dels at sexualiseret
vold anerkendes som et reelt samfundsanliggende.
Det synes gennemgribende forkert, at der i vort
velfærdssamfund ikke landsdækkende ydes
koordineret hjælp af tværfaglig karakter, men at
kvinder over det meste af landet er henvist til eget
opsøgende initiativ. Joan-Søstrene er noget nær
det eneste specifikke tilbud til kvinder udsat for
sexualiseret vold.
I begyndelsen af 2000 blev der endelig etableret et
voldtægtscenter på Rigshospitalet i København.
Dette center fungerer også som videncenter.
Desværre har centret hovedsageligt kun haft
ressourcer til at beskæftige sig med ”nye”
voldtægter, dvs. voldtægter begået inden
for de foregående 48 timer. Såfremt landets
voldtægtscentre mod Folketingets oprindelige
hensigt kun vil beskæftige sig med ”nye”
voldtægter, efterlader dette fortsat størstedelen af
vores brugere uden den berettigede, kvalificerede
og professionelle hjælp.
Joan-Søstrene holder møder med voldtægtscentret

på Rigshospitalet, hvor fælles problemstillinger
og erfaringer drøftes og udveksles.
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Joan-Søstrenes rådgivning
Rådgivningen er selve fundamentet for JoanSøstrenes politiske arbejde. Her samler vi
erfaringer omkring de problemer, som ofre for
sexuelle og voldelige overgreb møder som følge
af overgrebet.
Joan-Søstrene består af frivillige rådgivere
og tilbyder derfor ikke egentlig terapi. Vores
rådgivning er en kvinde-til-kvinde-rådgivning.
Vi arbejder altid to og to på en rådgivningsvagt.
Rådgivningen foregår i et lokale i Dannerhuset.
Der er sædvanligvis rådgivning hver mandag og
hver torsdag fra kl. 19.00 til 21.30. Rådgivningen
har lukket på helligdage og mellem jul og nytår.

Hvem kan kontakte Joan-Søstrene?
Joan-Søstrene er et gratis rådgivningstilbud for
kvinder, der har været eller er udsat for overgreb
af voldelig og/eller sexuel karakter. Det uanset om
overgrebet begås af en ægtemand, en samlever, en
ekskæreste eller en ukendt. Kvinden (brugeren)
kan henvende sig til os personligt, telefonisk
eller skriftligt. Rådgivningen foregår anonymt.
Anonymiteten er et tilbud, de fleste brugere
vælger at benytte sig af.
Joan-Søstrene har et stort antal henvendelser om
året, hvilket er forstemmende, navnlig når henses
til at foreningen har til formål at overflødiggøre sig
selv. Vi ville gerne være til rådighed på alle tider
af døgnet, men må af ressourcemæssige årsager
afstå herfra. Det er imidlertid muligt gennem
Dannerhusets telefonvagt at komme i kontakt
med Joan-Søstrene uden for åbningstiderne, når
en ”akut” voldtægt skal anmeldes til politiet.

Hvordan foregår en rådgivning?
En typisk rådgivningssamtale indledes ved, at
brugeren fortæller om sine konkrete problemer,
om sin baggrund og om sine øjeblikkelige og
efterfølgende reaktioner på overgrebet. Det giver
os en mulighed for at sætte os ind i hendes situation.
Rådgivningen sker altid med udgangspunkt i

brugeren, hendes behov og på hendes præmisser.
Ud fra de givne forudsætninger søger vi at vejlede
brugeren om, hvilke konkrete muligheder der
er f.eks. for yderligere hjælp, ligesom vi støtter
hende i at finde ressourcer i sig selv og i hendes
nærmeste omgivelser.

At sætte ord på…
Vores erfaringer er, at langt de fleste brugere har
svært ved at sætte ord på overgrebet og på det
kaos af følelser og tanker, som følger i kølvandet
på et sexuelt overgreb. De fleste oplever en
lettelse ved at tale om det, der er sket, og få
lejlighed til at præcisere hændelsesforløbet og
deres følelser og reaktioner på dette. De følelser
og reaktionsmønstre, som brugeren har udvist
før, under og efter overgrebet, er ofte helt normale
– og ganske typiske  - reaktioner på en unormal
begivenhed. Det er en lettelse for mange brugere at
høre, at hun ikke er den eneste, der føler sådan.
En anden markant tendens er, at Joan-Søstrene
ofte er de første, som brugeren fortæller om
overgrebet. Det er derfor selvsagt af afgørende
betydning for brugeren, at hun møder forståelse
for sine reaktioner og følelser.
Sædvanligvis varer en rådgivningssamtale
mellem en time til halvanden. Ved telefoniske
henvendelser kan rådgivningen forme sig som
ved personlige henvendelser, men vil ofte være
af kortere varighed. Det skyldes blandt andet, at
telefonopringningen for brugerens side tit er en
forløber for en personlig samtale.
Rådgivningen omhandler som oftest både
psykologiske, juridiske og sociale aspekter. Vi
prøver blandt andet at hjælpe brugeren til en
afklaring med hensyn til eventuel politianmeldelse,
oplyser om retten til gratis bistandsadvokat, og
tilbyder støtte under en eventuel retssag. Desuden
informerer vi ofte også om mulighederne for
økonomisk støtte til psykologhjælp. Men der kan
også være behov for at tale om de nære relationer
– til kæresten, familien og vennerne, som man
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måske gerne vil dele hændelsen med, eller som
man f.eks. føler sig svigtet eller afvist af.

Hvad rådgives der om?
Det er en af Joan-Søstrenes opgaver at holde sig
opdateret om de tilbud, som findes for ofre for
sexualiseret vold i såvel offentligt som privat
regi og at kunne give disse oplysninger videre til
brugerne. Der kan f.eks. være tale om vore egne
selvhjælpsgrupper, om psykolog- eller psykiater
bistand, om socialforvaltningen, retshjælp, lokale
krisecentre eller andre frivillige rådgivninger.
Vi får efterhånden få henvendelser fra kvinder,
der ønsker bistand fra en Joan-Søster til et
retsmøde eller en politiafhøring. Det beror til dels
på vores relativt begrænsede åbningstid, men
skyldes forhåbentlig også, at voldtægtsofre i dag
på et forholdsvis tidligt tidspunkt af sagsforløbet
får beskikket en bistandsadvokat, der deltager
ved politiafhøringer og i retsmøder. Hvis kvinden
ikke allerede har en bistandsadvokat, når hun
henvender sig til os, eller ønsker at skifte den
advokat, hun allerede har fået beskikket, kan vi
henvise til advokater, som vi har gode erfaringer
med. Tilsvarende har vi navne på advokater, der er
eksperter i skilsmissesager, udlændingespørgsmål
m.v.
Kvinderne henvender sig i rådgivningen om
overgreb, som tidsmæssigt kan være foregået lige
inden eller op til 30 år tilbage i tiden. Nogle kvinder
har været udsat for flere overgreb, f.eks. incest i
barndommen og senere vold i parforholdet.

Brugere og fællestræk
Brugerne er vidt forskellige. De kommer fra
alle sociale lag, fra forskellige aldersgrupper
og kulturer og de reagerer alle forskelligt på
overgrebene. Alligevel er det kendetegnende for
de fleste brugere, at de befinder sig i en eller anden
form for krise, når de henvender sig. De giver
udtryk for, at de har brug for hjælp, men at de har
meget svært ved at bede om den. (”Det er svært
at komme over dørtærsklen”, ”Jeg burde jo selv
kunne klare det” eller ”Jeg vil jo helst bare glemme
det”). De er ofte meget angste og forvirrede og
præget af skam- og skyldfølelse både i forhold til
sig selv og deres omgivelser. De fleste er godt klar

over, at det er vigtigt at få bearbejdet de overgreb,
de har været udsat for, så de er meget motiverede
for at gå i gang med at få løst deres problemer.
Det er essentielt for brugerens bearbejdning af
overgrebet, at åbenheden om sexuelle overgreb
mod kvinder på samfundsplan bliver stadig
større.

Selvhjælpsgrupperne
Joan-Søstrene har gennem de sidste mange år
haft styrede selvhjælpsgrupper og har derfor
kunnet tilbyde kvinder deltagelse i henholdsvis
en voldtægts- eller en incestgruppe. Arbejdet med
disse grupper kan være krævende, da kvinderne
i grupperne ofte har tunge og meget alvorli
ge problemer at arbejde med. Samtidigt stiller
deltagelse i en selvhjælpsgruppe store krav til de
enkelte deltagere, da de gennem gruppeforløbet
uundgåeligt bliver konfronteret med traumer
fra tidligere. Selvhjælpsgrupperne er styret af to
Joan-Søstre, som deltager i gruppemøderne og
følger grupperne tæt.
Der bliver opstillet visse faste rammer for de
kvinder, der deltager i selvhjælpsgrupperne.
Der er mødepligt til gruppens møder, og der
er tavshedspligt. Misbrug af alkohol, medicin
og/eller narkotika accepteres ikke, og delta
gerne må som udgangspunkt ikke samtidig gå i
terapi. Det sidste skyldes ikke bare et hensyn til
kvinden selv, men i lige så høj grad et hensyn til
resten af gruppen, der kan opleve det som meget
frustrerende, hvis en af kvinderne samtidig er i
gang med et andet forløb. Kvinderne skal også
være ansvarlige over for hinanden. Disse regler
er almindelige i selvhjælpsgrupper, for at de kan
fungere og for, at der kan skabes den nødvendige
fortrolighed mellem gruppens medlemmer.
Voldtægtsgruppen
Voldtægtsgruppen er en ”åben” gruppe. Det vil
sige, at når en kvinde forlader gruppen, fordi hun
føler, at overgrebet er færdigbearbejdet, kan en
anden kvinde komme ind i gruppen. Gruppen
har fast mødeaften hver 14. dag, møderne varer
i ca. tre timer. I sin fremgangsmåde er gruppen
inspireret af kognitiv terapi.
Det er vores erfaring, at gruppen er et godt
arbejdsforum. Det skaber kontinuitet og tryghed,
at de ”gamle” er med til at tage imod nye kvinder
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og videregive deres personlige erfaringer såvel
som erfaringerne om, hvordan man bearbejder
sine oplevelser i grupperegi. Samtidig er det
vores erfaring, at kvinden har størst udbytte af
gruppen, hvis hun er kommet over den første
akutte krisereaktion, og at der er gået ca. et år
siden voldtægten.
Hvert møde bliver indledt med en ”siden sidst”runde, som efterfølges af dagens tema. Dette tema
udspringer ofte af runden. Den faste dagsorden
tilsidesættes altid, hvis en af kvinderne har brug
for akut støtte. Vi arbejder blandt andet med
følgende temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

angstproblemer
problemer i forbindelse med partnere
problemer i forbindelse med arbejdspladsen
sammenhænge
mellem
tidligere
grænseoverskridelser
og
nuværende
problemer
sex-problemer
relationer til børn, forældre og omgivelser
temaer der gentager sig
tillid og grænser, ”hvordan sætter jeg grænser
for mig selv”
svigt
selvmord

Gruppens medlemmer danner netværk for
hinanden, og kan støtte hinanden, hvis der er
behov for dette. De to Joan-Søstre, som deltager i
gruppens arbejde, kan også kontaktes af gruppens
medlemmer udenfor møderne.
Voldsgruppen
Joan-Søstrene har i længere tid mærket behovet
for en gruppe for voldsramte kvinder, der
kan rumme de kvinder, der ikke kan optages i
Mødrehjælpens grupper for voldsramte, enten
fordi de er for unge til selv at være mødre eller
fordi deres børn er blevet voksne.
Gruppen er fra starten planlagt som en lukket
gruppe med ca. otte medlemmer, der alle har
været udsat for fysisk vold i parforholdet. Der er
planlagt i alt 12 møder, hver anden uge. Forløbet
på gruppemøderne og ordensreglerne er de
samme som i voldtægtsgruppen.
De emner, der tænkes bearbejdet i voldsgruppen
er:

”Hvorfor bliver kvinderne i det voldelige forhold?”
- der tages afsæt i den gensidige afhængighed,
der ofte findes mellem den voldsramte kvinde
og voldsudøveren og som gør, at kvinderne
bliver i det voldelige forhold. Der inddrages
temaer som udholdenhed, fornægtelse, tvivl og
tomhed (Marianne Peterstrand-Nilsson: ”Vold i
parforhold”) og ”Hvorfor slår manden” (Dahl/
Dalsegg: ”Chamør og tyran”)
Voldsgruppen startede den 28.oktober 2004
og afsluttede forløbet i juni 2005. En ny gruppe
vil starte, når vi har otte kvinder, der ønsker at
deltage.
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Undervisning og foredrag
Joan-Søstrenes vision
Det er Joan-Søstrenes opfattelse, at det er vigtigt
på samfundsniveau at oplyse om sexuelle
overgreb, og hvilken betydning overgreb har for
ofrene, både på tidspunktet for overgrebet og
senere i deres liv. Oplysning omfatter både det
præventive og det rehabilitiserende niveau. Det
er vores erfaring, at mange af de ”nederlag”, som
brugerne oplever efter overgrebet, f.eks. i familien,
hos politiet, på arbejdet m.v. kunne være undgået,
hvis omgivelserne havde haft mere indsigt i og
forståelse for ofrets situation.
Derfor lægger vi stor vægt på vores oplysende
arbejde (undervisning og foredrag) og vi tager
ofte ud på skoler, til læreanstalter, i foreninger
m.v. for at undervise eller holde oplæg.

Honorar?
Honoraret for vores arbejde er afhængigt
af undervisningen/foredragets omfang. På
institutioner, som er uden midler, underviser vi
efter omstændighederne gratis. Alle honorarer
indgår i Joan-Søstrenes økonomi og bruges til
vort arbejde. Den enkelte Joan-Søster får aldrig
del i honoraret.

Undervisningsmaterialet – hvor går
grænsen
Vi er særligt interesserede i at undervise unge fra
8. klasse og opefter. Dels kan oplysning over for
unge medvirke præventivt til at forhindre senere
overgreb, og dels kan åbenhed omkring sexuelle
overgreb nogle gange bevirke, at den enkelte får
det fornødne mod til at søge hjælp vedrørende
overgreb, der allerede er begået I vore foredrag på
skoler fokuserer vi på pigens ret til at sige nej - også
nøgen på sengekanten. Vi fortæller derudover
om de alvorlige følgevirkninger, som et sexuelt
overgreb har. Det er vores erfaring, at mange unge
i dag er meget interesseret i information og dialog

om emnerne vold, voldtægt, incest og sexuel chika
ne samt om følgerne af overgreb.
Gennem de over 25 år Joan-Søstrene har eksisteret,
er der kommet betydeligt mere fokus på oplysning
om sexuelle og voldelige overgreb. Til trods
herfor var det vores opfattelse, at der manglede et
samlet, målrettet undervisningsmateriale herom.
De få eksisterende undervisningsmaterialer om
handlede typisk de enkelte overgreb hver for sig
uden at fremstille den sammenhæng, der ofte er
mellem overgrebene.
Joan-Søstrene færdiggjorde i 2000 et forebyggende
undervisningsmateriale til brug for elever fra
8.klasse og videre. Undervisningsmaterialet
blev under massiv pressedækning præsenteret
af undervisningsminister Margrethe Vestager
på et pressemøde i august 2000. Materialet var
finansieret af Undervisningsministeriets Tipsog Lottomidler og Rockwool Fonden og består
af et ca. 40 siders lærer/elevhæfte og 25-minutter
video. Materialet er nationalt og internationalt
unikt, fordi det er det eneste samlede tilbud, der
findes inden for emnerne vold, voldtægt, incest og
sexuel chikane. Materialet kan rekvireres gennem
Amtscentralerne for Undervisningsmidler.
Efter den nuværende regerings fokus på netop
vold og sexuelle overgreb er vi dog forbløffede
over at være henvist til at søge private fonde
for at få genoptrykt et undervisningsmateriale,
der oprindeligt var offentligt finansieret, og hvis
berettigelse må siges at være indiskutabel.
Følgende fonde støttede i 2003 genoptrykningen
af undervisningsmaterialet:
• Novo Nordisk Fonden
• Ideer for Livet - Fonden
• Louis Petersens Legat
• Aase og Ejnar Danielsens Fond
• Max Fodgaard Fonden
• Søsterloge nr. 50
• HK
• Foreningen Østifterne
• Det Kriminalpræventive Råd
• Johs. Fog
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Joan-Søstrene sendte i 2004 materialet til samtlige
folkeskoler, privatskoler, gymnasier, HF kurser,
og handelsskoler, social-og sundhedsskoler,
sygeplejeskoler i Danmark og i Grønland Mange
institutioner har skrevet eller ringet og bedt om at
få materialet tilsendt.

Undervisnings- og kursusaktiviteter
2003-2004
Det er en central del af Joan-Søstrenes udadvendte
arbejde at undervise og holde foredrag både
i Dannerhuset og uden for huset i forskellige
fora. Det afspejler sig i vores aktiviteter, som
både kan omfatte undervisning på folkeskoler,
oplæg for loger, foreninger og på seminarer på
læreranstalter.
Arbejdet til bekæmpelse af sexualiseret vold mod
kvinder er i stadig udvikling, og for at bevare
validiteten og kvaliteten af vores rådgivning
er det vigtigt, at vi løbende holder os opdateret
inden for området. Derfor lægger vi vægt på at
deltage i seminarer og undervisning inden for de
emner, som vi arbejder med.
Klassebesøg og korrespondance med skoleelever
Vi modtager mange forespørgsler fra skoleelever
– både drenge og piger - fra hele landet med spørgs
mål om de emner, vi arbejder med. Vi besvarer
alle henvendelser og sender gerne vores foldere,
video og andet oplysende materiale.
Vi modtager også forespørgsler fra HF- og
gymnasieelever samt universitetsstuderende,
som skriver større rapporter om emner indenfor
vores arbejdsområde. Gennem de senere år har vi
blandt skoleelever mærket en øget interesse for at
tale og skrive om incest og voldtægt.
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Joan-Søstrenes kalender ’03-’04
At være Joan-Søster indebærer andet og mere
end at passe sin vagt eller gruppe og deltage på
fællesmøder. Typisk skal også andre møder i
Dannerhuset dækkes af to Joan-Søstre, ligesom der
skal deltages i møder med samarbejdspartnere,
andre organisationer m.fl.
Nedenfor uddybes punktvist hvad Joan-Søstrene
har bedrevet i ovennævnte kalenderår og dermed
hvad dét, at være Joan-Søster også kan omfatte:
•

•

Udarbejdelse af diverse høringer om
ændringer indenfor det strafferetslige område,
om voldsofres retsstilling m.v.
Radiointerview vedr. frivilligt arbejde til
programmet Silikone på P1

•

Redens konference på Nationalmuseet

•

Dansk Kriminologisk selskab vedrørende
vold og voldtægt i Kbh.s Byret

•

Oplæg fra
brugerstatus

•

Konference for ”Nordiske kvinder mod vold”
i Kristiansand

•

Foredrag
fra
Thomas
vedrørende voldsudøveren

•

Foredrag fra FYR vedr. behandling af voldelige
mænd

•

Møde i Voldsobservatoriet

•

Oplæg fra VCT

•

Rigshospitalet inviterer til teaterforestilling:
”Dom mod skrig”

•

Oplæg for foreningen Kliniske Sexologer

•

Dannerhusets strukturseminar

Krisecentret

vedr.

aktuel

Hammerbrink

•

Oplæg på en produktionsskole

•

Foretræde i Retsudvalget
Østrigsmodellen

•

Dannerhusets Værdigrundlagsdebat

•

Ligestillingsministerens
konference
demonstration om Vold mod kvinder

•

Tale på Rådhuspladsen om Vold mod
kvinder

•

Openspace-konference
med
telefonrådgivninger i Danmark

•

Oplæg for nye frivillige i Dannerhuset

•

Kommentar til Politikken

•

Artikel til Advokatrådets
tidsskrift ”Lov & Ret”

•

Konference for Kvinder mod vold

•

Samarbejde med Offerrådgivningen

•

Foredrag/PHD-forsvar
Voldtægtscenter

•

Møde med repræsentant fra Den Israelske
Ambassade i samarbejde med Kvinderådet

•

Oplæg i Dansk-Kurdisk Kulturcenter

•

Udgivelsen af bogen ”Dialog mod vold”

vedrørende

og

retspolitiske

•

Undervisning i Rusland

•

Foredrag
for
Panuminstituttet

•

Kvinderådets konference på Charlottenborg

lægestuderende

på

fra

samtlige

Rigshospitalets
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Fondsstøtte 2003 og 2004
Vi har i 2003-2004 været venligt
støttet at fonds- og puljemidler fra:
•

Linexfonden

•

§ 115 midler fra Københavns Kommune

•

PUF midler fra Socialministeriet

•

Den Sociale Sikringsstyrelse

•

Emilie & Alfreds Minde Fond

•

Otto & Gerda Bings Mindelegat

•

Ernst & Vibeke Husmans Fond

•

Jacscha Fonden

•

Johannes Fog Fond

•

Roskilde Fonden

•

Borgervennen

•

Foundation Jochum

•

National Danmarks Fonden
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Statistik
Joan-Søstrene baserer sit politiske arbejde på de
erfaringer vi gør os i vores rådgivning. Til dette
brug udarbejdes årsstatistik.

203 henvendelser. Dertil kommer, at vi modtager
et stort antal henvendelser på mail. I 2003 fik vi
således 220 mailhenvendelser og i 2004 217.

Grundlag

Hvad registrerer vi?

Ved afslutningen af hver rådgivningsvagt føres
en fælles dagbog med korte anonyme notater
om, hvilke henvendelser der har været i vagten.
Dette gøres med henblik på intern orientering.
Derudover udfyldes statistikskemaer baseret på
oplysninger fra brugerne. Formålet er statistisk
at registrere antallet og typen af henvendelser.
Disse anonyme optegnelser danner grundlag for
den følgende opgørelse over henvendelserne hos
Joan-Søstrene 2003-2004.

Kvinder, der har været udsat for flere typer
af overgreb registreres statistisk kun på én
voldsform (den voldsform som har været den
primære for hende). Henvender flere personer sig
samtidig, f.eks. hvor en gruppe studerende retter
henvendelse for at få oplysninger i forbindelse med
et skole/studieprojekt, eller når en bruger har en
veninde eller et familiemedlem med som støtteper
son, registreres dette som én henvendelse.
Den overvejende del af henvendelserne er fra
kvinder. De mænd, der kontakter os, er typisk
bror/far/ægtemand/ven til en kvinde, der har
været udsat for et overgreb. De søger råd/vejled
ning på kvindens vegne og ofte også på egne om,
hvorledes de skal forholde sig.

Henvendelser

Joan-Søstrenes rådgivning har i 2003 haft i alt 161
personlige og telefoniske henvendelser og i 2004

Samletȱantalȱpersonligeȱogȱtelefoniskeȱhenvendelserȱ
fordeltȱpåȱår
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Samletȱantalȱpersonligeȱogȱtelefoniskeȱhenvendelserȱ
fordeltȱpåȱår

Incest
Incest er den almindelige
betegnelse
for
seksuelle
overgreb
mod
børn.
Almindeligvis vil der være et
tillidsforhold mellem barnet,
og den der begår overgrebet,
og at den voksne bruger dette
tillidsforhold til at få seksuel
adgang til barnet. I 2003 og 2004
fik Joan-Søstrene henholdsvis
52 og 81 henvendelser, der
omhandlede incest.

250
203
200
161
150
100
50

81
45

58

61

60

52
4

3

0
Vold

Voldtægt
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2003

Overgreb starter ofte, når barnet
er ganske lille. Statistikken
viser, at 29% af de kvinder,
der henvendte sig om incest, var blevet misbrugt,
da de var 5 år eller yngre. Samlet set havde flest
kvinder været udsat for overgreb, da de var under
10 år. En stor del af de kvinder, der henvender sig
til os har ikke fortalt andre om overgrebene i deres
barndom, og har ikke har modtaget behandling.
Det er vores erfaring, at overgreb i en tidlig alder
efterlader svære psykiske ar, og et betydeligt
behov for professionel behandling. Kvinder, der

Sexuelȱchikane

Iȱalt

2004

Tabel 2
henvender sig til os, har ofte ikke økonomisk
mulighed for at dække udgifterne til psykolog,
fordi de er studerende, på overførselsindkomster
eller enlige mødre. Det betyder, at mange ikke får
den behandling, der er nødvendig for at kunne
leve et ordentligt liv. Det, der er karakteristisk
ved incest, er, at den voksne kan komme tæt
på barnet uden, at det vækker mistanke blandt
omgivelserne og hos barnet selv. Dette stemmer
overens med statistikken, der viser, at den største
andel af overgrebene bliver begået af nær familie.
Procentvisȱfordelingȱafȱkrænkereȱ
2003Ȭ2004

Kvindensȱalderȱdaȱovergrebeneȱbegyndteȱ(iȱprocent)
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Kvindensȱalderȱvedȱvoldensȱstartȱiȱprocentȱ(2003Ȭ2004)

Vold

12%
19%

Vold mod kvinder er mere udbredt end man
umiddelbart skulle tro. Mange kvinder bliver i et
voldeligt parforhold på grund af økonomisk og
følelsesmæssig afhængighed. I 2003 og 2004 fik
Joan-Søstrene henholdsvis 45 og 58 henvendelser
om vold.

17%

31%

Vores statistik viser, at volden mest hyppigt
startede, da kvinden var i alderen 25-35, og at
det mest almindelige er, at det er partneren, der
udøver volden.
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Antalȱpersonligeȱogȱtelefoniskeȱhenvendelserȱvedr.ȱvoldȱ
fordeltȱpåȱår
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Voldtægt
Det er voldtægt, når en kvinde
bliver tvunget til sex. Det er
også voldtægt, selvom man har
drukket en øl sammen, er fulgtes
hjem eller på anden måde kender
den, der begik voldtægten. Det
er vores erfaring, at kvinder, der
har været udsat for voldtægt,
ofte oplever, at omgivelserne
har en mangelfuld forståelse
af, hvordan voldtægt opleves.
Mange vælger da også at holde
voldtægten hemmelig.

Antalȱpersonligeȱogȱtelefoniskeȱhenvendelserȱvedr.ȱ
voldtægtȱ(2003Ȭ2004)
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I 2003 og 2004 fik JoanSøstrene henholdsvis 60 og 61
henvendelser om voldtægt. Den
overvejende del af kvinderne
havde ikke anmeldt voldtægten.
Vi hører ofte, at kvinder ikke ønsker at anmelde
voldtægt, fordi ”det ikke nytter noget”, af frygt
for manglende forståelse hos politiet eller af angst

Politianmeldelseȱafȱvoldtægterȱ(2003Ȭ2004)

79%

2004

Telefoniskȱhenvendelse
2003

2004

Tabel 8
for at blive genkendt og omtalt i medierne.
Mest udsat for voldtægt er de helt unge piger. Ofte
er der en betydelig aldersforskel mellem offeret,
og den der begår voldtægten. Vi hører også tit, at
gerningsmanden har retfærdiggjort sin handling
med argumentationen ”har du sagt A, så må du
også sige B”. Pigerne, der er i en alder, hvor den
sociale sårbarhed er stor, fortæller om forvirring,
skamfuldhed, og angst for, at omgangskredsen
skal finde dem ulækre og beskylde dem for selv
at have været skyld i voldtægten. Kun få fortæller
deres forældre om det, der er sket.

21%

Kvindensȱalderȱdaȱvoldtægtenȱfandtȱstedȱ(2003Ȭ2004)ȱiȱ
procent
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Kontaktvoldtægter er mere
udbredt end voldtægter, hvor
en ukendt gerningsmand
overfalder kvinden. Kvinder,
der har været udsat for
kontaktvoldtægt, står ofte
i en situation, hvor det at
fortælle
om
voldtægten
skader vennekredsen eller
familien, fordi de kender
gerningsmanden.
12% af kvinderne oplyser, at
de er blevet voldtaget af 2 eller
flere. Det er vores indtryk, at
gruppevoldtægter især bliver
begået af mænd offeret kender
i forvejen.

Procentvisȱfordelingȱafȱvoldtægtsmændȱ(2003Ȭ2004)
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Mail
Voldtægtensȱkarakter
12%

2%

10%

2%

Vi modtager et stigende antal henvendelser via
mail. Muligheden for at bruge mail gør det lettere
for kvinder, der eksempelvis ikke har mulighed
for at forlade hjemmet, at kontakte Joan-Søstrene.
Rådgivning via mail er ikke optimal, fordi man
mister den personlige kontakt og forståelse.
Derfor opfordrer vi altid til at man kontakter
Joan-Søstrene telefonisk eller personligt.
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Seksuel chikane

Det er seksuel chikane, når en kvinde uønsket
bliver udsat for en seksualiseret verbal eller fysisk
tilnærmelse. Det kan ske hvor som helst i det
offentlige rum. Ofte er det på arbejdspladsen, at
problemet er stort. Joan-Søstrene får ikke mange
henvendelser om seksuel chikane. I 2003 modtog
vi 4 henvendelser om seksuel chikane og i 2004
3 henvendelser. Vores skøn er, at mange kvinder
ikke fortæller om chikanen, eller henvender sig til
deres fagforening med problemet.
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Tabel 13
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Fordelingȱafȱmailhenvendelserȱ2004ȱ(iȱprocent)
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Joan-Søstrene
Dannerhuset
Nansensgade 1
1366 København K
T 33 14 74 84
mail@joan-soestrene.dk
www.joan-soestrene.dk
Man. & Tors.: 19.00 - 21.30

