Kreativ Konkurrence 2022

Information
til lærere

Hvordan kan du tale med
dine elever om at være
vidne til kærestevold?
Hvordan hjælper man en ven, som
udsættes for vold af sin kæreste?
I dette års Kreative Konkurrence har
BRYD TAVSHEDEN i samarbejde med
Ligestillingsafdelingen i Transportministeriet fokus på børn og unge, der er
vidne til kærestevold.
Undersøgelser, om dét at være vidne til
vold, viser:
• Fire ud af fem, som kender nogen, der
har været involveret i partnervold, har
forsøgt at hjælpe
• Generelt oplyser omkring halvdelen af
voldsudsatte, at der var vidner til den eller
de sidste voldshændelser. I hvert tredje
tilfælde greb et vidne ind for at stoppe
volden – i to tredjedele gjorde det voksne
vidne ikke noget.

• Flertallet af voldsudsatte har talt med
andre om volden. De foretrækker at søge
hjælp hos uformelle aktører i deres eget
netværk, fx nære venner eller familie i
stedet for fx krisecentre.
• Generelt tolererer danskerne ikke
partnervold. Langt de fleste afviser
påstanden om, at vold er en privatsag
i et parforhold.
• Undersøgelser viser, at jo mere man
ved om vold, jo mere finder man det
uacceptabelt. Og jo mere man finder det
uacceptabelt, des større er sandsynligheden for, at man hjælper.
• Unge i alderen 16-24 år er næsten
dobbelt så udsatte for vold og overgreb
som resten af befolkningen.

Derfor skal din
klasse deltage
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Ved at deltage i Kreativ Konkurrence kan
du tale med dine elever om dét at være
vidne til kærestevold på en kreativ og
involverende måde i undervisningen,
og gennem arbejdet i klassen rustes
eleverne til at håndtere situationer, hvor
de bliver vidne til vold.

Hvordan deltager I?

Derudover er der en hovedpræmie på
10.000 kr. og en 2. præmie på 5.000 kr. i
hver af de to aldersgrupper.
Der er altså fire præmier i alt. Uanset om
eleverne deltager enkeltvis, som grupper
eller som samlet klasse, så er det HELE
klassen, der vinder præmien.

Vi modtager kreative bidrag inden for
disse 3 genrer:

I deltager i konkurrencen ved at indsende
kreative digitale produkter, som eleverne
skaber ud fra refleksioner og med inspiration i årets tema. Det kan f.eks. være
film, billeder, digte, osv.

• Film og musik (længde: max 3 minutter pr. bidrag).
• Tekster – noveller og digte (længde:
max tre normalsider pr. bidrag).
• Billeder og fotos.

Hvem kan deltage?
Kreativ Konkurrence er for elever i
udskolingen og på ungdomsuddannelser. Vi modtager kreative bidrag inden
for grupperne:
• 7.-9. klasser
• 10. klasser og ungdomsuddannelser
Eleverne kan deltage enkeltvis, i grupper
eller som samlet klasse. Hver klasse må
altså gerne indsende flere bidrag.

Læs mere og tilmeld jer nu på
www.brydtavsheden.dk/kk22

Fristen for at indsende bidrag
til konkurrencen er onsdag
den 30. november 2022
Vi glæder os meget til at modtage jeres
bidrag. Rigtig god fornøjelse!

Links til inspiration
Herunder finder du inspiration til arbejdet med emnerne partnervold og venskab samt
til hvad du kan være opmærksom på, når du tager at så alvorligt emne op i klassen og
til hvilke kilder dine elever kunne arbejde med.
Viden om partnervold
•
•
•
•
•
•

https://www.vive.dk/da/udgivelser/danskernes-kendskab-til-partnervold-17209/
https://brydtavsheden.dk/viden-om-vold/hvad-er-vold/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/eksperten-er-ikke-i-tvivl-om-hvornaar-parforholdet-bliver-farligt-partnerdrabet
https://danner.dk/vold-mod-kvinder
https://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/maend-der-lever-med-partnervold
https://stoppartnervold.nu/

Viden om venskab
•

https://leksikon.org/art.php?n=2696

Definitioner af ord
•
•

https://sproget.dk/lookup?SearchableText=kontrol
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=venskab

Artikler
•
•
•
•
•

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/i-det-gode-venskab-laerer-vi-os-selv-kende
https://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/introduktion-til-etik/undervisning-til-gymnasieskolen/hvad-eretik
https://baggrund.com/2013/01/17/venskabets-etik-en-antik-moderne-idehistorie/
https://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/introduktion-til-etik/undervisning-til-grundskolen/hvad-er-etik
https://www.alt.dk/artikler/sadan-hjalper-du-din-ven-eller-veninde-der-er-i-et-usundt-forhold

Podcasts/dokumentarer/SoMe
•
•

https://www.instagram.com/p/CL88g7uBQYM/
https://www.youtube.com/watch?v=1W-KDmdZ4vo

Lovgivning
•

https://levudenvold.dk/hjaelp-og-radgivning/juridisk-radgivning/juridiske-sporgsmal-om-vold-i-naere-relationer/politianmeldelse/

Statistik
•

www.retsinformation.dk/eli/ft/202012L00085

•

www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/folketinget-vedtager-ny-samtykkelov/

Mere litteratur
•

https://forfatterweb.dk/partnervold

