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En nylig rapport fra WHO fastslår, at vold er en af de hyppigste dødsårsager i verden. Størstedelen 
af volden foregår bag hjemmets fire vægge og meget lidt af denne vold kommer til offentlighedens 
kendskab. Skadestuerne og politiet  undlader ofte at forfølge disse sager og ofrene skammer sig 
typisk over det, der er overgået dem. Landet over findes der en række krisecentre for kvinder og 
børn, der er blevet mishandlet. Krisecentrene bygger på en tankegang om at give husly, beskyttelse, 
omsorg og støtte i en periode, så kvinderne og børnene kan komme til kræfter og træffe et valg om 
hvad de vil. Et overraskende stort antal vælger at fortsætte samlivet med den voldelige mand.
En australsk undersøgelse af 59 kvinder på krisecentre i Adelaide har fulgt disse gennem et år og 
vurderet  deres  psykiske  tilstand.  Yderligere  41  kvinder  blev  undersøgt,  mens  de  var  på 
krisecenteret, men havde senere afbrudt kontakten med deres krisecentre og deltog derfor ikke i 
opfølgningsundersøgelsen. Samlivet var gennemgående præget af vold og trusler i mange former: 
verbal nedgørelse, anklager for at være skyld i alle mandens problemer, tvungen sex, ting, der bliver 
kastet og smadret, og at blive grebet fat i og skubbet rundt. Der var relativt få tilfælde af fysisk 
mishandling (slag, spark, truet med et våben), men ikke desto mindre havde 2/3 af kvinderne på et 
eller flere tidspunkter troet at de ville blive dræbt af manden.
Et  stort  antal  af  de  der  havde  forladt  manden  var  efterfølgende  blevet  truet  og  chikaneret  af 
eksmanden, hvilket i mange tilfælde havde resulteret i at politiet måtte gribe ind. Mange (42%) led 
af en post-traumatisk stressforstyrrelse (PTSD), da de kom til krisecenteret, mens ”kun” 14% havde 
denne diagnose et år senere. Trods denne forbedring led en tredje del af kvinderne et år senere 
stadig  under  udpræget  undgåelsesadfærd  og  søvnproblemer,  mens  en  fjerdedel  var  plaget  af 
mareridt,  genoplevelser  af  mishandling,  forøget  vagtsomhed,  forskrækkelsesreaktioner  og 
koncentrationsproblemer.

Det  oprindelige  voldsniveau  havde  ingen  sammenhæng  med  tilstanden  ét  år  senere,  men  hvis 
volden fortsatte, var der en klar sammenhæng til en høj grad af angst og depression samt kronisk 
PTSD. Den samme sammenhæng sås, hvis kvinden manglede social støtte fra familie og venner. 
Hvis kvinden troede, at volden kunne forudsiges, var risikoen for depression høj, mens risikoen for 
forhøjet angst og PTSD ikke var steget. Hvis det oprindelig angst- og depressionsniveau var højt 
eller hvis der forekom PTSD, var sandsynligheden for at genfinde disse tilstande et år senere også 
meget høj.
Disse fund antyder, at ophold på et krisecenter kan have en positiv effekt, men da vi ikke ved, 
hvordan de 41 kvinder, der afbrød kontakt med krisecenteret, klarede sig, er det kun en antydning. 
Derimod er det sandsynligt, at mange af kvinderne får det bedre, hvis de fortsat holder en kontakt 
med  deres  krisecenter  og  deltager  i  støttegrupper  eller  modtager  rådgivning  efter  separationen, 
hvilket en række af disse kvinder gjorde. Fortsat chikane og trusler fra eksmanden er et hyppigt 
forekommende problem, som burde resultere i en mere målbevidst indsats fra politiets, domstolenes 
og lovgivningens side. Den sociale støtte fra kvindens netværk havde stor betydning for hendes 
velbefindende,  ikke  mindst  for  forekomsten  af  depression.  Undersøgelsen  peger  på,  at  der  på 
krisecentrene er mange kvinder, som er behandlingskrævende og som kunne profitere af en egentlig 
psykologisk behandling.
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