
Dialog mod vold

Åboulevard 58

Et behandlingstilbud for mænd, som udøver
partnervold. Tilbuddet er en del af regeringens
voldspakke udmeldt d. 8. Marts 2002, med fo-
kus på vold i familien.

Alle kan henvise voldsudøvende mænd til
DMV, ligesom mændene også kan henvende
sig på eget initiativ.

DMV, har fokus på hele familien, men tager ud-
gangspunkt i den voldelige mand og hans pro-
blemstillinger.  Udgangspunktet er fokus på
samtaletilbud til den voldelige mand, med videre
tilbud om udredning og gruppeforløb, som mæn-
dene vil blive visiteret til, efter en systematisk
visitationsprocedure.

DMV er en del af det landsdækkende pro-
jekt “Vold i familien”. Vi forventer at indgå i et
tæt samarbejde med krisecentrene i det Stor-
københavnske område, samt med de udvalgte
amter og Kommuner som deltager i projekt Vold
i familien. De deltagende amter og kommuner er
Roskilde, Århus, Ribe, Silkeborg og Randers.
Der er således tale om at, projektet indeholder
servicefunktioner for Amterne i forbindelse med
udredning og intervention i forhold til mændene,
samt kvalificering af personale. Det handler om
udredning, støttesamtaler, samt afprøvning af
et gruppeforløb på kognitiv basis, med fokus på
social læring.

Projektet er finansieret af Socialministe-
riet. DMV, Åboulevard 58 er en del af den priva-
te sociale organisation Askovgaarden.
(www.askovgaarden.dk)

Individuelle samtaleforløb
Den primære behandling vil tage sit udgangs-
punkt i individuelle samtaler med den voldsud-
øvende mand således, at hans ydre motivation
(eksempelvis presset fra  samlever/ægtefælle
eller andre) kan blive til hans indre motivation.
Motivationen for forandring og afklaring af den
enkeltes baggrund, er således indgangen til den
gruppe, hvor han efterfølgende vil blive visiteret
til.

Gruppeforløb
International forskning viser, at man via gruppe-
forløb med voldsudøvende mænd, kan få gode re-
sultater med genvindelse af kontroltab, som of-
te er en afgørende faktor i arbejdet med volds-
udøvende mænd. Derudover er det, at kunne
identificere sig med andre, i samme situation,
medvirkende til at forbygge yderligere afmagt og
skamfølelse, som er en medvirkende faktor til
yderligere vold. Denne faktor er andre steder
beskrevet som en voldspiral, idet afmagten i for-
hold til egen formåen til sidst bliver så fastlåst,
at det man ved man kan er, at slå når man føler
sig presset frem for, at handle mere kontrolle-
ret og hensigtsmæssigt.

Behandlingstilbuddet

1. Fase – kontaktfasen
I denne fase skal der udover kontakt, fokuseres
på en kortlægning/udredning af den voldsudøven-
de mand således, at det optimale behandlingstil-
bud kan udarbejdes.

2. Fase – Motivationsfase og
visitation
Her gælder det om at gøre den ydre motivation
til den indre således, at omgivelsernes forvent-
ninger bliver sekundære, idet hans egne mål bli-
ver tydelige og definerbare. I denne fase skal der
tages stilling til hvilken interventionsform/be-
handlingsform, den enkelte vurderes at kunne
profitere af.

3. Fase – Behandlingsfasen
Heri vil der være en flerspektret vifte af inter-
ventionsmuligheder:
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Henvisning
Det er gratis og 100% anonymt at henvende
sig til DMV, Åboulevard 58,
telefon 2810 7070 eller 3539 7242.

Det drejer sig hovedsageligt om mænd
mellem 20 og 50 år og som befinder sig i par-
forhold hvor der er børn i alderen 0-14 år.

Henvisere vil typisk være:
• Kvindekrisecentre
• Praktiserende læger
• Skadestuer
• Socialforvaltninger
• Politiet

For yderligere information
kontakt 2810 7070 eller 3539 7242,
www.dialogmodvold.dk
Åben for direkte henvendelse mandag til fredag
fra kl. 10-15, samt torsdag til kl. 21.00.

DMV, Åboulevard 58,
2200 København N

*) Undersøgelsen “5230 børn på krisecenter” er udarbejdet af
Formidlingscentret for socialt arbejde i Esbjerg

Familiesamtaler
Der skal være fokus på hele familien i projektet,
idet vi ved fra undersøgelser på området, at
mange familier fortsat bliver
sammen, trods den voldelige
adfærd.

Tilbuddet skal tilbydes
i et tæt samarbejde med
krisecentrene således, at
deres eksisterende tilbud
til kvinden, kan følges op af
et sammenhængende til-
bud om familiesamtaler i
“projekt om behandlings-
tilbud til mænd og deres
familier”.

Børnesamtaler
Vi ved fra undersøgelsen om
“5230 børn på krisecentre”*, at
det har store konsekvenser for
børn, at vokse op i en voldelig fa-
milie. Derfor er det væsentligt,
at inddrage dem i de tilbud, som
skal tilbydes til den voldsramte
familie. Alt efter børnenes alder
og familiens situation vil det væ-
re baseret på samtaler, med fo-
kus på børnenes ressourcer og
tilgang til den voldelige adfærd. Erfaringer fra
forskning viser, at børnene har brug for at få
talt om volden, og dens indvirkning på familien
som helhed. Dette skal gøres i et samarbejde
med de myndigheder eller kvindekrisecentre,
som har kontakt med børnene således, at bør-
nene oplever kontinuitet og helhed i indsatsen.
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