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FORORD TIL DEN DANSKE UDGAVE 

FN's Beijing-handlingsplan fra 1995 om vold mod kvinder definerer volden som »enhver kønsrelateret voldshandling, 

der resulterer i eller kan antages at medføre fysisk, seksuel eller psykisk skade for kvinder, inklusive trusler om sådanne 

handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten det sker offentligt eller privat«.  

Mænd har til alle tider udøvet vold mod kvinder, men det er først gennem de sidste 15-20 år, at man fra officiel side 

for alvor er begyndt at forstå volden som andet og mere end blot et »privat« problem for kvinden og den familie, der 

oplever volden, nemlig som et alvorligt folkesundhedsproblem, der giver ofrene alvorlige fysiske og psykiske skader, 

og som desuden koster samfundet milliarder af kroner hvert eneste år.  

I forlængelse af det blev der i Danmark igangsat en række forskningsprojekter, der blandt andet udmøntede sig i 

rapporten Mænds Vold mod Kvinder – Omfang, karakter og indsats mod vold, udgivet i 2007 af Statens Institut for 

Folkesundhed.  

Af rapporten fremgår det, at der hvert år er ca. 70.000 kvinder i alderen 16-64 år, der udsættes for vold udøvet af 

mænd. Af disse kvinder oplever ca. 32.000 at blive udsat for grov fysisk vold, 6.000 kontakter en skadestue på grund af 

voldsskader, og 5.500 politianmelder vold eller trusler om vold. Rapporten viser også, at vold udøves seks gange 

hyppigere mod unge kvinder mellem 16-29 år end mod kvinder mellem 30-64 år, og at ofre for vold gennemsnitligt 

har en lavere uddannelse og social status end ikke voldsramte kvinder.  

Nyere forskning og undersøgelser ser desværre ud til ikke blot at bekræfte de fleste af de ovennævnte tal, men peger 

også på en stigning i nogle af tallene. Med den viden vi i dag har om mænds vold mod kvinder, er det derfor mere 

aktuelt end nogensinde at fokusere på, hvordan den kan bekæmpes og forebygges.  

Man kan ikke bekæmpe og forebygge mænds vold mod kvinder ved blot at fornægte eller fortrænge problemet eller 

ved blot at fordømme de voldsudøvende mænd. Det er nødvendigt med en realistisk erkendelse af problemets 

omfang og negative konsekvenser for alle – inklusive voldsudøveren selv. En sådan erkendelse er det første skridt på 

vejen til en effektiv forebyggelse. 

Lars-Åke Kastlings bog Mænd der slår kvinder stiller skarpt på mænds vold mod kvinder i nære relationer og giver en 

grundig indføring i voldens »natur«, omfang, årsag og virkning samt de forebyggende og behandlingsmæssige 

muligheder for at begrænse og nedbringe volden.  

Med forfatterens store viden om emnet, engagement og personlige og professionelle erfaring med behandling af 

mænd, der er voldelige mod kvinder i nære relationer, får læseren en klar forståelse af de psykosociale mekanismer, 

der knytter sig til voldsudøvelsen, og læseren præsenteres for en række effektive og konkret anvendelige metoder og 

redskaber til behandling af voldelige mænd.  

Bogen igennem tydeliggør forfatteren bogens pointer, teorier og metoder ved hjælp af en række realistiske og 

relevante casestudies. 

Lars-Åke Kastling er svensk og refererer til svenske forhold og lovgivning. De svarer stort set til de danske, men 

adskiller sig på nogle punkter, fx med loven om »grov kvinnofridskränkning«. Den retter sig mod vold i nære relationer 

og har til formål at beskytte voldsramte kvinder.  
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Det helt særlige ved denne lov er, at systematiske, gentagne krænkelser af den samme kvinde vurderes som én 

samlet, grov lovovertrædelse, der kan give fængsel i op til seks år. Loven kriminaliserer både fysisk og psykisk vold, 

men i praksis er der endnu ikke dømt for tilfælde med udelukkende psykisk vold. Systematisk psykisk vold indgår dog 

som et tungtvejende aspekt ved domsafsigelser. 

I Sverige har loven sat fornyet fokus på vold i nære relationer. Fx prioriterer politiet sagerne om »grov kvinno-

fridskränkning« højere, fordi der ifølge loven er tale om grov vold. I Danmark er vold i nære relationer omfattet af den 

generelle straffelovs voldsparagraffer.  

Mænd der slår kvinder henvender sig til alle, der ønsker større viden om mænds vold mod kvinder, og bogen vil i høj 

grad være relevant for alle, der i deres daglige arbejde møder volden og dens ofre og konsekvenser. Det kan være 

socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker, læger, psykologer, social- og sundhedshjælpere og andre 

professionelle behandlere og terapeuter.  

I arbejdet med at afdække, reducere og forebygge vold mod kvinder er man hjulpet godt på vej med Mænd der slår 

kvinder. 
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