Tekster til fordybelse i temaet ”KÆRESTEVOLD” til danskundervisningen

Straffeloven § 243
”Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning
til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende,
forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk
vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.”
Kilde: Lov vedtaget 1. marts 2019:
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2018/2019/lovforslag_o
m_aendring_af_straffeloven_og_forskellige_andre_love_selvstaendig_bestemmelse_om_psykisk_vold.pdf

Artikler om psykisk vold
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

”Kriminalisering af psykisk vold” høringssvar af Niels Bak Henriksen, Kvino.dk den 18. december
2018 https://kvinfo.dk/kriminalisering-af-psykisk-vold/
”Naturligvis kan vi kriminalisere ’psykisk vold’ – og det kan let føres ud i livet” kronik af professor
i strafferet Jørn Vestergaard i Berlingske den 7. februar 2019
https://www.berlingske.dk/kronikker/professor-i-strafferet-naturligvis-kan-vi-kriminalisere-psykiskvold-og%20
”Lovforslag om psykisk vold kan ikke stå alene” leder af Mette-Line Thorup i Information den 19.
januar 2019 https://www.information.dk/debat/leder/2019/01/lovforslag-psykisk-vold-kan-staaalene
”Nyt lovforslag ligestiller psykisk og fysisk vold” artikel på justitsministeriet.dk den 9. januar 2019
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2019/nyt-lovforslag-ligestillerpsykisk-og-fysisk-vold (inkl. link til lovforslag)
”Emilie var udsat for psykisk kærestevold” af Emma Ellegaard, Eurowoman, ALT.dk 01.12.2015:
https://www.alt.dk/artikler/emilie-var-udsat-for-psykisk-karestevold
”Den fysiske vold gjorde ondt, men den psykiske væltede mig omkuld” debatindlæg af Rikke
Jensen i Information 21. januar 2017 : https://www.information.dk/debat/2017/01/fysiske-voldgjorde-ondt-psykiske-vaeltede-omkuld?lst_tag
”Man risikerer at dø af psykisk vold” af Ditte Giese, Politiken 28. oktober 2017 :
https://politiken.dk/debat/art6179460/%C2%BBMan-risikerer-at-d%C3%B8-af-psykiskvold%C2%AB
”Jeg begik psykisk vold. Det virkede retfærdigt, men det var utilgiveligt” kronik af Jonas den 21.
februar 2019 https://www.information.dk/debat/2019/02/begik-psykisk-vold-virkede-retfaerdigtutilgiveligt
”Sådan hjælper du din ven eller veninde, der er i et usundt forhold” af Emma Ellegaard,
Eurowoman ALT.dk 08.12.2015: https://www.alt.dk/artikler/sadan-hjalper-du-din-ven-ellerveninde-der-er-i-et-usundt-forhold
”Otte taktikker til psykisk vold” artikel på danner.dk https://danner.dk/stop-psykisk-vold/ottetaktikker-til-psykisk-vold
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Kampagner om kærestevold
”Når kærlighed gør ondt” Mary Fonden 2009 : https://www.youtube.com/watch?v=CSLAa-pBMo0
”RIGTIGE KÆRESTER psykisk vold” LOKKdk 2012 : https://www.youtube.com/watch?v=W9m_yltetbE
Film ifm. Ministeriet for Ligestillings kampagne ”Vold kan forekomme” 2017
•

”Film 1 ” : https://www.youtube.com/watch?v=WWIFfXrJOV4

•

”Film 2 ” :https://www.youtube.com/watch?v=DVOkocUvtHA

•

”Film 3 ” : https://www.youtube.com/watch?v=1JvUitCAIbM&t=79s

•

”Min voldelige relation” https://www.youtube.com/watch?v=kdyavH4k-xA

#Stårstadig, Danner 2015:

•

http://www.birgitte-b.dk/2015/05/starstadig.html

Podcast
•
•

Kejser P1 ”Slag og spark med ord” podcast af Anne Kejser den 4. september 2018
https://www.dr.dk/radio/p1/kejser/kejser-2018-09-04
Den Daglige Dosis P3 ”Psykisk vold: Når beviset ikke er blå mærker” værter Caroline Clante og
Theodora Renard den 9. januar 2019 https://www.dr.dk/radio/p3/den-daglige-dosis/den-dagligedosis-2019-01-09
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Personlige historier
•

Læs personlige historier om at leve med psykisk vold på
http://psykiskvold.dk/psykiskvold/historiefort%C3%A6lling.html

Skønlitterære tekster
”Rose Marie og hendes bødler” af Flemming Jarlskov fra 2002 – en novelle som ikke omhandler
kærestevold, men mere om grov mobning, hvor andres grænser er ligegyldige og det er tilladt at overtræde
dem, fordi den sociale gruppe stiltiende er enige. Resultatet er seksuel vold/seksuelt overgreb. Novellen
kan danne grundlag for en snak om mobning som psykisk krænkende og nedsættende. Stil dine elever
spørgsmålet: ”Er mobning at sidestille med psykisk vold og dermed strafbart, hvis grov nok i sin form?
Novellen findes på dansk.gyldendal.dk.
”Til Døden Os Skiller” roman af Kit A. Rasmussen. Læs mere om romanen på:
http://forlagsliv.dk/kaerestevold-bryd-tavsheden-nar-kaerlighed-gor-ondt/ og find opgaver til romanen
her: https://www.kitarasmussen.dk/wp-content/uploads/2017/08/Arbejdsopgaver-Til-d%C3%B8den-osskiller.pdf

