
HVORFOR BLIVER DEN MISHANDLEDE KVINDE I ET VOLDELIGT 
FORHOLD? (1993, 2(6))

Det er en stor gåde for mange mennesker, at mishandlede kvinder bliver i forhold, som er voldelige. 
Selv om der er økonomisk krise, vil denne gruppe kvinder kunne få hjælp til at klare sig alene.

En række nyere undersøgelser har vist, at kvinder, som har fået en barsk opdragelse med megen 
fysisk afstraffelse, ofte finder en partner, som er voldelig over for hende. Dette betyder dog ikke, at 
alle mishandlede kvinder blev mishandlede som børn. Godt halvdelen har aldrig oplevet vold, før 
det forekommer i ægteskabet.

Den nyeste forskning på området koncentrerer sig om at undersøge samspillet mellem manden og 
kvinden  og  deres  personligheder  for  dér  at  finde  årsagerne  til  den  uforståelige  forbliven  i  de 
voldelige forhold.

En gruppe forskere fra Iowa opsøgte 204 tilfældigt udvalgte nyskilte kvinder med store børn og 
undersøgte deres opvækst, de forskellige familiemedlemmers karakteristika og samspillet i familien.

Cirka to-trediedele af kvinderne var blevet slået af deres forældre i puberteten, og ca. halvdelen var 
afstraffet med et bælte eller andre genstande. Mellem 40 og 50% af kvinderne var ligeledes blevet 
slået eller skubbet omkuld af manden, og mere end 10% var blevet gennembanket mindst en gang 
om året før skilsmissen. De store børn var blevet slået i næsten samme omfang som kvinderne.

Analyserne  af  sammenhænge  mellem kvindernes  opvækst  og  det  voldelige  samliv  viste,  at  de 
kvinder, der havde været udsat for vold som børn, havde udviklet en fjendtlig og oprørsk holdning 
til tilværelsen og havde fundet sammen med en mand med en tilsvarende holdning. I modsætning til 
de andre skilte kvinder havde de ofte slået ud efter eksmanden. Modsat den almindelige opfattelse 
var  tendensen  faktisk  stærkest  i  de  tilfælde,  hvor  moderen  havde  været  mere  afstraffende  end 
faderen.

Den vold, der fortsætter fra generation til generation, kan ifølge denne undersøgelse bedst forstås ud 
fra 1) at kvinder har udviklet en tolerance over for parforholdsvold og gifter sig med mænd, der har 
en tilsvarende tolerance, og 2) at disse kvinder er oprørske på mange andre måder, ligesom deres 
mænd er det.

Selv  om  kvinders  aggressive  og  oprørske  holdning  kan  forklare  kontinuiteten  mellem  vold  i 
barndommen og i  ægteskabet,  så  er  det  afslutningsvis  på  sin  plads  at  understrege,  at  kvinders 
holdninger  ikke er  den primære årsag til  volden.  Holdningsfaktoren  kunne kun forklare ca.  en 
trediedel af mandens voldelighed, men den må anses for at være væsentlig til at forklare, hvorfor 
kvinder forbliver i voldelige forhold.
ae
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