
MERANTIS KONFERENCE 
DELPROJEKT D

BAG FACADEN 
– EN KONFERENCE OM  

TEGN PÅ VOLD OG SOCIAL KONTROL

APRIL 2019



M E R A N T I S  D   •   KO N F E R E N C E 

2

INDHOLD
3 Resume 

4 Merantis A, C, B og D 

5 Merantis Projektgruppe + Samarbejdspartnere

6 Merantis Konference  
 ”Bag Facaden – en konference  
 om tegn på vold og social kontrol” 

10 Konferenceprogram

11 Konferencens Deltagere

14 Hvad kom der ud af konferencen?

BILAG
16 Bilag

17 Konferencen / hjemmeside

18 Invitation

19 Program

20 Deltagerliste

22 Gruppearbejde

23 Evalueringsskema

24 Ekstern evaluering

RÅDET FOR OFFERFONDEN
STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

RÅDET FOR OFFERFONDEN
STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN



M E R A N T I S  D   •   KO N F E R E N C E 

3

RESUME 

Merantis D er en konference ”Bag Facaden – en 
konference om vold og social kontrol”. Konfe-
rencen blev afholdt d. 7. marts 2019 på Odense 
Mødecenter for fagfolk og eksperter, der drøfte-
de viden og erfaringer om vold og social kontrol 
mod udsatte kvinder med udenlandsk baggrund. 

Konferencen var rettet mod fagfolk, som til 
daglig møder voldsudsatte kvinder og unge piger. 
Formålet med konferencen var at belyse, hvordan 
man opdager tegn på vold så tidligt som muligt 
hos voldsudsatte kvinder med udenlandsk bag-
grund. 

145 forskellige fagfolk deltog i konferencen 
spredt på 24 kommuner. Det var 100% flere,  
end vi havde regnet med.

Programmet var opdelt således, at første halvdel 
af konferencen belyste vold og social kontrol i et 
æresrelateret perspektiv, og anden halvdel bely-
ste vold og social kontrol mod migrantkvinder. 

Vi havde oplæg fra to cases, som havde været 
udsat for hhv. vold og negativ social kontrol fra 
forældrene og en filippinsk migrantkvinde, som 
var blevet udsat for vold af sin danske kæreste. 
Derudover havde vi oplæg fra VISO, SIRI, folke-
tingsmedlem Trine Bramsen (A), Herning Krise-
center og Danner. 

Deltagerne sad til konferencen ved borde, som 
var opdelt efter kommuner og faggrupper for at 
udvikle netværk på tværs som hjælp for kvinder-
ne.

Det var en dag med mange rigtig gode oplæg, 
gode debatter ved bordene og meget netværk 
på kryds og tværs af faggrupper.

Efter konferencen har vi modtaget flere henven-
delser fra deltagere, som efterlyste materialer 
og oplæg til videreformidling af konferencens 
indhold.

Vores spørgeskemaer viser endvidere stor tilfreds-
hed med konferencen.
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MERANTIS A, C, B OG D

Projekt Merantis D er en del af et formidlings-
projekt, der har til formål gennem personlige 
podcast fortællinger i en diskret app, suppleret af 
Facebook kampagner, hjemmeside, informations-
materialer mm., at inspirere voldsramte kvinder 
med udenlandsk baggrund til at komme væk fra 
volden og videre til et liv uden vold. 

Merantis har etableret et tæt samarbejde med 
næsten 30 organisationer, der alle hjælper volds-
udsatte kvinder. 

Merantis samarbejdspartnere har bidraget med 
at udvikle og forme projektet – og medvirket til 
at formidle Merantis app’en i deres netværk af 
voldsudsatte kvinder. 

Merantis består af fire delprojekter, finansieret af 
Offerfonden. 

Arbejdet med Merantis D blev indledt 1. januar 
og blev afsluttet 31. marts 2019. Delprojekt D 
er en konference ”Bag Facaden – en konference 
om tegn på vold og social kontrol” rettet mod 
fagpersoner og afholdt på Fyn d. 7. marts 2019 
på Mødecenter Odense. Oplægsholdernes lydfiler 
og præsentationer er tilgængelige på Merantis’ 
hjemmeside.

Merantis D er en naturlig følge af de tidligere 
Merantis projekter. Efter flere opfordringer fra 
både tidligere deltagere fra Merantis D konferen-
cen samt Merantis B temadagene, besluttede vi 
at afholde endnu en Merantis konference. 

Baggrunden for det oprindelige Merantis projekt 
var frustration og afmagt over manglende hjælp 
til kvinder med udenlandsk baggrund, som blev 
udsat for vold og social kontrol og som befandt 
sig i isolerede miljøer. Dette blev tydeliggjort i en 
række TV-udsendelser og bogudgivelser henover 

efteråret og vinteren i 2015 og foråret 2016, 
hvor der var mediefokus på kvinder og unge 
piger fra etniske minoritetsmiljøer, der levede iso-
leret med vold og social kontrol. Vi diskuterede 
mulighederne for at hjælpe disse kvinder ved at 
give dem mulighed for at hente mod og inspira-
tion til at komme væk fra volden ved at fortælle 
dem om andre kvinder, der har gjort det samme.
Vi fandt, at mediet podcast på en diskret måde 
ville give kvinderne og de unge piger mulighed 
for at lytte til andre kvinder og unge piger, som 
er kommet væk fra et liv med vold og social kon-
trol. Det blev starten Merantis delprojekter:

Merantis A blev igangsat i juli 2016 og afslut-
tet i marts 2017 og består af app med podcast 
på farsi, arabisk og dansk, postkort, små̊ in-
formationskort, hjemmeside, film, pilotprojekt 
i Tingbjerg og facebookkampagne. Læs mere i 
Dokumentationsrapport om delprojektet A på 
Merantis.dk. 

Merantis C begyndte i foråret 2017 og blev 
afsluttet december 2017. Delprojektet rummer 
en opmærksomhedsskabende kampagne i so-
ciale medier rettet mod fagpersoner, der møder 
voldsudsatte kvinder og piger i deres arbejde, en 
konference for 100 fagpersoner den 30. novem-
ber 2017 på Nyborg Strand og oplægsholdernes 
lydfiler og præsentationer samt en webfilm fra 
konferencen på Merantis hjemmeside. 

Merantis B løb fra 1. januar 2018 til slut okto-
ber 2018. Delprojekt B rummer en ny og opda-
teret app, som supplerer de tidligere podcast, 
og består af 37 podcast på 11 sprog. Derudover 
består projektdel B af en opdateret hjemmeside, 
regionale temamøder og et udbygget samarbejde 
med organisationer på området samt produktion 
af en webfilm om Merantis + tegn på vold. 
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MERANTIS PROJEKTGRUPPE  
+ SAMARBEJDSPARTNERE

Bag projekt Merantis er Spodcast.dk med journa-
listerne Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin, der 
arbejder med kommunikation og formidling på 
flere platforme. Sammen med en arbejdsgruppe 
og tilknyttede projektfolk, har Spodcast.dk udvik-
let og gennemført projektet. 

Herudover består Merantis projektgruppen af: 

• Kandidat i kommunikation med speciale i 
sociale medier Ann Sofie Carrara 

• Kandidat i Socialvidenskab og pædagogik 
med erfaring i podcast-redigering Markus 
Eg Schwartz-Nielsen 

• Journalist og redigeringstekniker Peter 
Schwartz-Nielsen

• IT og App udvikler Anders Olsen 

• Grafisk Designer Liselotte Nielsen 

• Frivillig Susanne Kjær

Merantis samarbejdspartnere er LOKK, Danner, 
Dansk Kvindesamfund, Dansk Røde Kors, Kvinde-
hjemmet på Jagtvej, RED Safehouse, IKR, Dialog 
mod Vold, Lev Uden Vold, Stop voldmodkvinder.
dk, Offerrådgivningen – Ligestillingsministeriet, 
Dansk Politi, boligsociale medarbejdere, SSP, for-
skere, Styrelsen for International Rekruttering og 
Integration SIRI, Socialstyrelsens Viden og Spe-
cialrådgivningsorganisation VISO, samt en række 
kommuner, flere krisecentre deriblandt Herning-, 
Aalborg-, Odense-, og Randers krisecenter og 
efterværnsprojekter, fx CTI-projektet. 
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MERANTIS KONFERENCE  
”BAG FACADEN – EN KONFERENCE OM  
TEGN PÅ VOLD OG SOCIAL KONTROL” 
KONFERENCEN

Efter en vellykket Merantis C konference i 2017 
på Nyborg Strand for 100 fagfolk, fik vi flere 
forespørgsler om næste Merantis konference fra 
både deltagere og samarbejdspartnere. 

Med vores netværk fra Merantis C konferencen, 
samt vores produktion af yderligere 30 podcast til 
voldsudsatte kvinder med udenlandsk baggrund 
og 4 regionale møder rundt i landet, havde vi 
fået skabt et endnu større netværk og mere 
viden om voldens ansigt. 

Vi måtte desværre også konstatere, at behovet 
for viden om, hvordan man opdager tegn på 
vold og social kontrol, stadig er yderst aktuelt i 
Danmark. Vi besluttede derfor at planlægge en 
Merantis D konference. 

Gennem vores tidligere Merantis projekter, er-
farede vi flere tilfælde af cases, hvor den sociale 
kontrol og vold ikke var blevet opdaget tidligt 
nok. I den forbindelse var det vigtigt for os i 

Merantis D, at nå de faggrupper, som til hverdag 
sidder med de voldsramte kvinder og unge piger. 
Behovet for, at disse faggrupper kender til tegne-
ne på vold og social kontrol, er afgørende for, at 
de unge piger og kvinder kan få den rette hjælp 
til at komme tidligt ud af en voldelig relation. 

Vores målgruppe for konferencen var derfor 
fagpersoner, der til dagligt er i kontakt med de 
voldsramte kvinder med udenlandsk baggrund - 
pædagoger, lærere, boligsociale medarbejdere, 
SSP-medarbejdere, sundhedsplejersker, læger, 
socialrådgivere, politi m.fl. 

Målet for konferencen var at brede viden om 
tegn på vold og social kontrol mod udsatte 
kvinder med udenlandsk baggrund ud til fagfolk, 
som i deres dagligdag møder de voldsudsatte 
kvinder. 
 
Konferencen havde to fokusområder: vold og 
social kontrol i et æresrelateret perspektiv, samt 
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vold og social kontrol mod udenlandske kvinder i 
migrantægteskaber. 

Oprindeligt var konferencen også tænkt at 
omhandle vold mod Au Pair-piger. Dog erfarede 
vi i Merantis B projektet, at det var meget svært 
at få kontakt med denne gruppe kvinder, som 
tilsyneladende ”beskytter” sig selv ved at være 
”usynlige”. Derfor havde vi ingen Au Pair-piger 
repræsenteret i vores podcastfortællinger. Af 
samme grund fravalgte vi dem som emne på 
vores konference.

Eventuelle voldsproblematikker, som Au Pair-pi-
ger tumler med, har desværre indtil videre været 
vanskelige for os at angribe. Dog har vi ikke 
opgivet håbet om at nå denne målgruppe. Vi har 
tidligere haft kontakt til Au Pair-piger, som har 
meldt fra i sidste øjeblik. 
Vi bliver ved med at forsøge at nå målgruppen, 
da vi ved at behovet for at fortælle de unge piger 
og kvinders historier, stadig er stort. Derfor vil vi 
i fremtidige Merantis projekter fortsætte med at 
fokusere på at nå Au Pair-pigerne. 
 
En anden målsætning med konferencen var at 
give vores samarbejdspartnere en mulighed for at 
skabe netværk og kontakt til en masse relevante 
fagpersoner, som de ellers ikke møder i deres 
hverdag. 

Det er en gennemgående mission i Merantis 
projekterne at give vores samarbejdspartnere 
mulighed for at skabe relationer på tværs af fag-
grupper – relationer, som de ellers ikke er i stand 
til at skabe i deres daglige arbejde. 

Vi forsøger derfor altid at tænke netværk ind i 
vores Merantis projekter, da Merantis er bygget 
op omkring mange samarbejder og relationer.
Målgruppen for konferencen var fagpersoner, der 
til dagligt er i kontakt med de voldsramte kvinder 
med udenlandsk baggrund - pædagoger, lærere, 
boligsociale medarbejdere, SSP-medarbejdere, 
sundhedsplejersker, socialrådgivere, politi m.fl.

Med udgangspunkt i erfaringer fra Merantis 
C konferencen, satte vi deltagerbetalingen for 
Merantis D konferencen til 250 kr., da vi blev 
gjort opmærksomme på, at deltagerbetalingen 
på 750 kr. var for høj i forhold til de kommunale 
budgetter for medarbejderes kursusdeltagelse. 
Det var et bevidst valg for os at sætte deltager-
betalingen lavere end de faktiske omkostninger, 
da det var vigtigt for os at få så mange deltagere 
som muligt til at deltage i konferencen. At vi så 
endte med at få dobbelt så mange tilmeldinger 
end først antaget, bekræftede os i, at behovet 
for mere viden og opmærksomhed på området 
var og er til stadighed kæmpe stort. 
 

Retsordfører (A) Trine Bramsens indlæg handlede om den nye lov om psykisk vold
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Forberedelserne til konferencen blev 
indledt med en udformning af et program for 
dagen. Programmet skulle indeholde oplæg om, 
hvordan man som fagperson opdager tegn på 
vold og social kontrol. Samt hvordan man bliver 
bedre rustet til at opdage de dobbeltliv, som de 
udenlandske kvinder lever hver dag. Programmet 
blev opdelt i to. Den første halvdel af program-
met skulle omhandle vold og social kontrol i et 
æresrelateret perspektiv og den anden halvdel 

skulle handle om vold og social kontrol i migrant-
ægteskaber. 

Konferencens placering blev Mødecenter Oden-
se i stedet for det oprindeligt tænkte Nyborg 
Strand. Det var en rigtig god beslutning. Mø-
decenteret ligger meget centralt i Odense og er 
nemt at komme til med både bil og tog. Derud-
over var Mødecenter Odense det rigtige valg for 
os, idet deltager-gebyret var noget lavere end 

Mange kategorier af fagfolk lyttede til gode indlæg om vold og social kontrol

Der var ivrig diskussion ved bordene
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Nyborg Strand, og vi havde mulighed for at ”af-
korte” arrangementet i begge ender, så vi stadig 
kunne tilbyde deltagerne et tilfredsstillende pro-
gram med morgenkaffe, frokost samt afsluttende 
kaffe og kage. 

Selv om vi modtog mere end 100% flere tilmel-
dinger, end vi havde regnet med, valgte vi at 
lade så mange som overhovedet muligt deltage 
i konferencen. Og vi valgte stadig at lade dem 
sidde ved borde i stedet for teateropstilling, for at 
fremme muligheden for diskussion og netværk-
dannelse. Og det virkede efter hensigten, selv om 
deltagerne sad mere tæt, end hvad rimeligt var.
Det er selvfølgelig en væsentlig faktor, som vi vil 
have med i overvejelserne for næste konference, 
men her var det vigtigt for os, at vi tilgodeså flest
muliges behov for at deltage ved denne konfe-
rence. 

Konferencen blev afholdt den 7. marts for 145 
deltagere med morgenmad fra kl. 9.30-15.30 
i et stort lokale med plads til 200 personer. På 
bordene lå tidligere produceret materialer som 
Merantis booklet, postkort og pastilæsker samt 

”hjemmeprintet” program, deltagerlister og 
evalueringsskema til hver deltager samt blok og 
kuglepen. 

På et bord langs væggen stillede vi vores reste-
rende Merantis materialer fra tidligere Merantis 
projekter, Semvitas postkort og Merantis visitkort, 
som folk frit kunne tage med tilbage til deres 
arbejdsplads. Oplægsholderne fik også mulighed 
for at lægge deres materialer på bordet. Blandt 
andet havde SIRI- og VISO-materialer med til 
deltagerne.

Deltagerne blev opdelt i borde efter kommuner 
og fagområde. Dette gjorde vi af hensyn til vores 
gruppediskussioner under konferencen. På den 
måde sad deltagerne sammen med relevante 
fagpersoner i deres eller nærliggende kommuner. 
Deltagerne var fordelt på 20 borde.

Programmet blev gennemført med passende 
pauser, let servering undervejs, frokost og kaffe 
og kage i sidste pause. 
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KONFERENCEPROGRAM

Jette Friis O’Broin og Lone Michelsen bød delta-
gerne velkommen til Merantis Konferencen og 
fortalte om baggrunden for konferencen, om 
Spodcast.dk, Merantis og Semvitas. I den forbin-
delse blev spillet en kort fim om Merantis samt 
en kort film om ”Tegn på vold” ved Pia Strøh, 
tidl. Leder af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter.

Herefter fulgte et interview fra den virkelige ver-
den med vores case Karian, som fortalte om sin 
opvækst præget af vold og social kontrol. Op-
lægget blev efterfulgt af spørgsmål fra salen. 

Karians interview blev underbygget af et oplæg 
fra hhv. VISO - Socialstyrelsens Viden og Special-
rådgivningsorganisation samt SIRI - Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration. Klaus 
Fink, konsulent fra VISO fortalte om æresrelate-
rede konflikter, og hvorfor den form for vold og 
social kontrol er særlig farlig. Derudover fortalte 
Klaus om VISO’s håndtering af individuelle- og 
gruppeforløb med unge der er udsat for vold 
og social kontrol i en æresrelateret kontekst og 
deres gratis tilbud til kommunerne. 

Camilla Kronborg, souschef i SIRI, efterfulgte 
Klaus, og fortalte mere overordnet om Styrelsens 
arbejde med vold og social kontrol i en æres-
relateret kontekst, og hvilke tilbud de havde til 
kommuner og fagpersoner, samt et eksempel på 
en håndtering af en specifik enkeltsag. 

VISO og SIRI’s oplæg blev efterfulgt af en debat 
ved bordene, hvor de inddelte faggrupper skulle 
diskutere, hvordan de lokalt kunne blive bedre til 
at hjælpe unge piger og kvinder ud af et liv med 
æresrelateret vold og social kontrol. Oplægs-
holderne samt Merantis folkene gik rundt ved 
bordene og deltog i diskussionerne.

Diskussionen blev afsluttet med frokostpause. 

Efter frokostpausen kom et oplæg med Trine 
Bramsen, folketingsmedlem og socialdemokratisk 
retsordfører, som fortalte om den nye lovgivning 
om psykisk vold. Trine fortalte om, hvorfor der er 
brug for lovgivning på området, og hvordan den 
skal praktiseres i den virkelige verden. Oplægget 
blev efterfulgt af spørgsmål fra salen. 

Dernæst kom et oplæg fra Lene Danner Hessel-
lund, Leder af Herning Krisecenter, som fortalte 
om deres arbejde og erfaringer med migrantkvin-
der, og hvad der specielt karakteriserer denne 
målgruppe af kvinder. Oplægget blev efterfulgt 
af spørgsmål fra salen. 

Zandra Po fra Filippinerne fortalte efterfølgende 
i et interview om livet bag facaden i et migran-
tægteskab, og om det der startede som en kær-
lighedshistorie, men som endte med et ægteskab 
fyldt med vold og psykisk terror. 

Zandra’s interview blev efterfulgt af en kaffepau-
se med kagebord. 

Efter kaffepausen kom Lisbeth Jessen, Direktør 
i Danner, og fortalte om en ny rapport udarbej-
det af Danner, baseret på erfaringer og data om 
vold mod migrantkvinder, og hvad der særligt 
karakteriserer denne isolerede gruppe af kvinder i 
Danmark. Oplægget blev efterfulgt af spørgsmål 
fra salen.

Afslutningsvis takkede Jette og Lone alle delta-
gerne for deres deltagelse.
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KONFERENCENS DELTAGERE

Målgruppen for konferencen var repræsenteret 
lige så bredt, som vi havde håbet. 

Antallet af tilmeldinger til konferencen var 
overvældende, og vi oplevede over 100% flere 
tilmeldinger end forventet. Ved de først planlagte 
75 tilmeldinger til konferencen, måtte vi indføre 
venteliste. Vi besluttede derefter at udvide antal-
let af deltagere til 145. 

145 deltagere var det antal, som Mødecenteret 
Odense anbefalede, at vi maks. kunne være, så 
alle kunne side optimalt ved bordene. 
I alt 166 tilmeldte sig til konferencen, hvoraf 21 
kom på venteliste og desværre ikke fik plads på 
konferencen. 

Ved konferencen var repræsenteret større grup-
per af:

• Familiekonsulenter og  
integrationskonsulenter

• Socialrådgivere og jobrådgivere

• Sundhedsplejersker og sygeplejersker

Andre store grupper var: 

• Boligsociale medarbejdere og  
sociale viceværter

• Politi

• Socialpædagoger og alm. pædagoger

Herudover deltog: 

• Offerrådgivningen, Sikkerhedskonsulenter-
ne, Bydelsmødre, koordinerende rådgivere, 
krisecentermedarbejdere, konsulenter, SSA, 
ungemedarbejdere og sprogvejledere

155 deltog i Merantis D konferencen inklusive 
oplægsholdere og Merantis folk. Ambitionen var 
100 deltagere i alt, heraf 10 gratister, 10 frivillige 
+ oplægsholdere. Denne ambition blev overste-
get ud over al forventning, og vi endte således 
med 155 deltagere i alt. 

Vi har oplevet mange forespørgsler fra venteliste-
deltagere, som alle var meget interesseret i at 
deltage og håbede på at få en plads.

I den indledende fase udvalgte vi 24 kommuner 
i hhv. Vestsjælland, Fyn og Sydjylland, som vi 
sendte invitationer til. 

Vi udarbejdede en liste med fagområder, som 
var relevante for os at sende invitationer til i de 
udvalgte 24 kommuner: 

• Boligsociale medarbejdere/ 
beboerrådgivere i almene boligområder 

• SSP og PPR

• Politi 

• Kommunale medarbejdere

• Folkeskolelærere 

• Pædagoger 

• Sygeplejersker 

• Sundhedsplejersker 

• Sprogskoler 

• Krisecentre
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Vi kontaktede de forskellige grupper gennem 
mails, telefonopkald, facebookgrupper, vores 
netværk og samarbejdspartnere. 

Efter Merantis C konferencen og de 4 regiona-
le temamøder i Merantis B havde vi derudover 
dannet et stort netværk af potentielle deltagere 
og samarbejdspartnere, som også blev inviteret til 
konferencen.

Vores hjemmeside www.merantis.dk danne-
de rammen omkring projektet. Her har man 
kunnet finde alle informationer om konferencen 
samt tilmeldingsformular, betalingsinformation 
osv. 

155 mennesker fulgte de interessante indlæg

Der kom ny faglig viden med hjem Direktør i Danner, Lisbeth Jessen

 Personlige historier fra vores cases gjorde indtryk
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Invitationen blev delt i vores store 
netværk på Facebook, og der blev 
vist interesse og liket og delt.
Ligeledes blev omtalen af konferen-
cen efterfølgende delt på Merantis 
Facebook side og i den lukkede 
gruppe
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HVAD KOM DER UD AF KONFERENCEN?

Med udgangspunkt i anonyme evalueringsske-
maer, som 105 personer har besvaret, kan vi 
konstatere, at: 

- Tilfredsheden med konferencen var langt over 
middel. Der var en gennemsnitlig tilfredsheds-
værdi på 7 på en skala fra 1-10

- Over 70% svarede, at de i nogen- eller høj 
grad havde fået mere viden omkring vold mod 
kvinder med udenlandsk baggrund

- 60% svarede, at de i nogen- eller høj grad føl-
te sig bedre rustet til at registrere tidlige tegn 
på vold og social kontrol i nære relationer

- 75% har fået mere viden om, hvor man kan 
henvise voldsudsatte kvinder til hjælp og støt-
te

”Tusinde tak for en fanta-
stisk spændende dag – så flot 
arrangeret ☺ Stor ros til jer!

”Godt planlagt med god 
veksling mellem oplæg, som var 
relevante.
 

”Har du fået mere viden om, hvortil man 
kan henvise kvinder til hjælp og støtte? Ja, da 
jeg ikke kendte til Sikkerhedskonsulenterne

Derudover kan vi konstatere, at: 

- Stemningen på konferencen var rigtig god,  
og der blev talt og netværket godt

- Spørgelysten var stor

- Variationen samt relevansen af oplægsholde-
rene og deres indhold vakte stor begejstring 
blandt mange deltagere

- Flere ville gerne have haft flere diskussioner 
ved bordene 
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EFTER KONFERENCEN

Merantis har endnu en gang dannet rigtig gode 
relationer til oplægsholderne, og flere af dem har 
tilkendegivet, at de gerne vil stille op en anden 
gang. 

Efter konferencen har vi lagt oplægsholdernes 
slides op på Merantis hjemmesiden, samt en 
lydfil for hvert oplæg. Af hensyn til vores cases 
sikkerhed er der ikke lydfiler fra interviews med 
Karian og Zandra Po.
 
Deltagerne og andre interessenter kan derved gå 
ind og lytte til oplæggene eller se de forskellige 
PowerPoint slides. 

Der blev ved konferencens afslutning lejlighed 
til at præsentere de fremadrettede planer for 
Merantis E, samt vores igangværende og kom-
mende Semvitas projekt.

Vi har efter konferencen modtaget flere tilbage-
meldinger fra deltagere, som var meget begej-
strede for konferencen. Flere har også efter-
spurgt yderligere Merantis materialer, som de kan 
bruge i deres arbejde. 

I forbindelse med konferencen har vi udbygget 
vores netværk væsentligt. Med Merantis C konfe-
rencen, 4 regionale temamøder i Danmark samt 
denne konference, har vi udbygget vores net-
værk til at repræsentere næsten hele Danmark. 

Mødestedet Odense viste sig at være et rigtig 
fint sted at holde vores konference. Mødestedets 
pragmatiske holdning og store serviceniveau pas-
ser godt til den tilgang til tingene, som Merantis 
også har.

At vi så måtte gå på kompromis med plads og 
lyd var ikke helt heldigt og befordrende for delta-
gerne.

Udover finansiering fra OfferFonden har også  
Sv. Michelsen Chokolade sponsoreret chokolade-
gaver til oplægsholderne. 
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KONFERENCEN / HJEMMESIDE
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INVITATION
RÅDET FOR OFFERFONDENSTØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

RÅDET FOR OFFERFONDENSTØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

M E R A N T I S . D K

Invitation til Merantis Konference 7. marts på Odense Mødecenter 

BAG FACADEN
EN KONFERENCE OM TEGN  

PÅ VOLD OG SOCIAL KONTROL

PROGRAM

1 Velkomst og lidt om Spodcast.dk, Merantis og Semvitas

2 Social kontrol - ung kvinde fortæller om opvækst i forældrenes vold

3 VISO om æresrelateret vold og Socialstyrelsens tilbud. SIRI om risikovurdering

4 Debat 

FROKOST

5 Psykisk vold – hvorfor lovgivning og hvordan håndterer vi loven  

 v/Trine Bramsen (mf A) Retsordfører

6 Krisecentrets arbejde v/Leder af Herning Krisecenter Lene Danner Hessellund

7 Voldsudsat migrantkvinde fortæller om vejen væk fra volden

8 Ny rapport fra Danner præsenteres af direktør for Danner Lisbeth Jessen

9 Afslutning

Dato: 7. marts 2019, kl. 10-15.30 med servering af morgenmad kl. 9.30 

Sted: Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

Tilmeldingsfrist: 15. februar 2019

Konferencegebyr: inkl. forplejning 250 kr 

Tilmelding: Merantis.dk – eller ring 4280 4218

Du kan læse mere om konferencen på Merantis.dk 

 
Vi glæder os til at se jer 

Bedste hilsner

Lone Michelsen, Jette Friis O’Bróin og Ann Sofie Carrara

Mange udenlandske kvinder og unge piger ud-

sættes for vold og social kontrol i nære relatio-

ner, men har lært at skjule det uden for hjem-

mets fire vægge. 

Hvordan opdager vi tegnene på vold og social 

kontrol? Hvordan hjælper vi bedst de voldsud-

satte kvinder og unge piger? 

Konferencen ”BAG FACADEN” er for fagfolk i 

kommuner, institutioner, hospitaler mm, som 

møder voldsudsatte kvinder og unge piger i de-

res hverdag. ”Bag Facaden” sætter fokus på det 

hemmelige og dobbelte liv, som mange volds-

ramte kvinder og unge piger med udenlandsk 

baggrund lever hver eneste dag.

På konferencen vil I møde fagfolk, der har arbej-

det med problematikken i mange år, og kvinder 

med udenlandsk baggrund, der har oplevet vold 

på egen krop.  
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PROGRAM

 Kl 10.00 – 10.05
� Velkomst ved Rådmand Brian Dybro

Kl 10.05 – 10.30
� Velkomst til Merantis konference 
 Spodcast.dk, Merantis og Semvitas
 Film om Merantis og fi lm om ”Tegn på vold”
 v/Lone Michelsen og Jette Friis O’Broin

 kl. 10.35 – 10.55
� Social kontrol – Interview med Karian om en   
 opvækst i forældrenes vold

 Kl.11.00 – 11.45
� Den nationale videns- og specialrådgivnings -  
 organisation VISO og SIRI - Styrelsen for Interna-  
 tional Rekruttering og Integration fortæller om  
 æresrelaterede problemstillinger og om de forskel-
 lige tilbud om støtte til kommuner i forbindelse 
 med individuelle forløb med unge, der er udsat for 
 social kontrol 
 v/Klaus Fink – konsulent, VISO og 
 v/Camilla Kronborg – souschef, SIRI

 Kl. 11.50 – 12.15
� Debat ved bordene ”Hvordan kan vi lokalt blive
 bedre til at hjælpe piger, der lever med æres-
 relateret problemstillinger og er udsat for social 
 kontrol”. Og hvad med de voksne voldsramte 
 kvinder? Kan vi gøre mere?

MERANTIS KONFERENCE 7. MARTS 2019 KL. 10-15.30

BAG FACADEN
EN KONFERENCE OM VOLD OG SOCIAL KONTROL

W W W . M E R A N T I S . D K

 Kl. 12.15 – 13.00
� Frokost

 Kl.13.00 – 13.30
� Psykisk vold – Hvorfor lovgivning på området ? 
 Hvordan skal loven praktiseres i den virkelige 
 verden?
 v/folketingsmedlem Trine Bramsen, retsordfører (A)

 Kl.13.35 – 13.55
� Psykisk vold, fysisk vold og migrantkvinders liv bag
 de pæne facader er hverdag på krisecentrene
 v/leder af Herning krisecenter, Lene Danner 
 Hessellund

 kl. 14.00– 14.20
� Om livet bag facaden i et migrantægteskab 
 – Interview med Zandra Po

 Kl. 14.20 - 14.45
� Kaffepause

 Kl.14.45 – 15.10
� Vold mod migrantkvinder i Danmark. Ny rapport 
 fra Danner præsenterer erfaringer og data om en 
 særligt isoleret gruppe
 v/direktør for Danner, Lisbeth Jessen

 Kl. 15.15 – 15.30
� Afslutning og evalueringsskemaer

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN WWW.MERANTIS.DK

P R O G R A M
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Navn Stilling Kommune Bord nr.

Gitte Larsen Dalskov SSP Konsulent Ballerup 11

Linda Liebst Nielsen SSP Konsulent Ballerup 11

Gitte Hvam Job og integration Aabenraa 7

Inger Feldthaus Job og integration Aabenraa 7

Jane Damgaard Vinther Job og integration Aabenraa 7

Jekaterina Petersen Job og integration Aabenraa 6

Jette Tønder Petersen Job og integration Aabenraa 6

Jytte Jeppesen Job og integration Aabenraa 6

Kim Winther Jobguide Aabenraa 6

Solin Abdo Job og integration Aabenraa 6

Vivi Asmussen Social Vicevært Aabenraa  5

Ann Betina Melgaard 
Hoseini Sprogvejleder Aalborg 14

Berit Lund Larsen Familiekonsulent Aalborg 14

Charlotte Rømer Bryld Familiekonsulent Aalborg 14

Etidal Ayoub Pædagog Aalborg 14

Farhiya Mohamed 
Hussein Pædagogisk Assistent Aalborg 14

Fatiha Azzouz Familiekonsulent Aalborg 14

Karolina Jensen Socialrådgiver Aalborg 14

Lene Dahl Jensen Pædagog Aalborg 14

Zubaida Tamouri Sprogmedhjælper Aalborg 14

Anja Johansson Socialrådgiver Aarhus 15

Ilham Mohamed Familiemedarbejder Aarhus 15

Kennet Jokumsen Afdelingsleder/
 Projektleder Aarhus 15

Lone Hedelund Konsulent Aarhus 15

Stinne Schou 
Gammelgaard Ungemedarbejder Aarhus 15

Trine Aakær Lund Pædagog Aarhus 16

Trine Damgaard Møller Social Vicevært Aarhus 15

Anja Søndergaard 
Andersen Socialrådgiver Faaborg-Midtfyn 1

Marianne Nielsen Socialpædagog Faaborg-Midtfyn 1

Birgitte Steinicke Integrationskonsulent Haderslev 7

Ghada Meri Integrationskonsulent Haderslev 7

Peter Jensen SSP Konsulent Haderslev 6

Preben Outzen SSP Konsulent Haderslev 6

Laila Brummer Boligsocial Medarbejder  Haderslev 10

Fatima Markovic Afdelingsleder Hedensted 8

Jeanne Krogh-Tromborg Socialrådgiver Hedensted 8

Line Lund Socialrådgiver Hedensted 8

Maja Hjorth Jensen Socialrådgiver Hedensted 8

Maria Hjort Familiekonsulent Hedensted 8

Miroslav Markovic Familiekonsulent Hedensted 8

Navn Stilling Kommune Bord nr.

Bente Jakobsen Socialfaglig 
 Beboerrådgiver Ikast 10

Kristina Overgaard Boligsocial 
 Projektkoordinator Ikast 10

Betina Daugaard Boligsocial Medarbejder Kalundborg 12

Marianne Ohrt Udsættelsesforbyggende 
 Koordinator Kalundborg 12

Abdullahi Deeq Jobrådgiver Kolding 10

Anne Sofi e Bernlow Jobrådgiver Kolding 10

Belinda Hansen Socialrådgiver Kolding 10

Kirsten Voss Boligsocial Medarbejder Kolding 10

Cecilia Dorthe M 
Teglbrænder Koordinerende Rådgiver København 17

Line Vorup Mortensen Pædagog i Voksen-
 pædagogisk Team København 17

Lise-Lotte Sølyst Koordinerende Rådgiver København 17

Maiken Simonsen Rådgiver København 17

Majbrit Vestergaard Koordinerende Rådgiver København 17

Mette Stadsbjerg Koordinerende Rådgiver København 17

Thomas Secher Koordinerende Rådgiver København 17

Kirsten Buch Familiekonsulent Lyngby-Tårbæk 11

Loa Winum Familiekonsulent Lyngby-Tårbæk 11

Annette Skaarup Krisecentermedarbejder Mariagerfjord 16

Heidi Kløve Krisecentermedarbejder Mariagerfjord 16

Helle Rasmussen Krisecentermedarbejder Mariagerfjord 16

Inge Fuchs Krisecentermedarbejder Mariagerfjord 16

Kathrine Pejtersen Krisecentermedarbejder Mariagerfjord 16

Gitte Schultz Familieguide Middelfart 1

Linda Sikjær Rådgiver Middelfart 1

Simone Sjøgren Rådgiver Middelfart 1

Ulla Sørensen Koordinator Middelfart 1

Gitte Malene Gram Sundhedsplejerske Nyborg 3

Stig Bjarne Jensen Projektkoordinator Nyborg 1

Anne Emborg Sundhedsplejerske Odense 3

Brian Dybro Rådmand Odense 2

Hanne Hvidsten Sundhedsplejerske Odense 3

Helle Justesen Sundhedsplejerske Odense 3

Ida Holm Kristensen Jobkonsulent Odense 2

Julie Svanberg Andersen Jobrådgiver Odense 2

Luzan Baban Jobkonsulent Odense 2

Mette Beck Frost Sekretariatsleder Odense 2

Mette Helbo Bock Sygeplejerske Odense 3

Mette Møller Arndrup Sundhedsplejerske Odense 3

Mia S. Bascoban Jobrådgiver Odense 2

Michael Hansen Jobkonsulent Odense 2

BAG FACADEN
EN KONFERENCE OM VOLD OG SOCIAL KONTROL

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN WWW.MERANTIS.DK

DELTAGERLISTE

DELTAGERLISTE
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DELTAGERLISTE

Navn Stilling Kommune Bord nr.

Mohammad 
Sulaiman Freijeh Boligsocial Medarbejder Odense 4

Pernille Juul Sundhedsplejerske Odense 4

Sandra Wolter Integrations- og 
 Beskæftigelses-
 ambassadør Odense 4

Sebastian Christoffersen Boligsocial 
 Medarbejder Odense 4

Signe Porsmose-
Andersen Boligsocial Medarbejder Odense 4

Stine Mønster Hjernø Sundhedsplejerske Odense 4

Tarek Salim Maoued Jobkonsulent Odense 4

Vijitha T. Sambanther Jobkonsulent Odense 4

Anne Karin Fris Familiekonsulent Ringkøbing-Skjern  18

Dorte Lund Christensen Familiekonsulent Ringkøbing-Skjern  18

Jane Nørgaard 
Christensen Familiekonsulent Ringkøbing-Skjern  18

Kristina Uhrlund Bach Familiekonsulent Ringkøbing-Skjern  18

Louise Green Villadsen Familiekonsulent Ringkøbing-Skjern  18

Sonja Bruun Familiekonsulent Ringkøbing-Skjern  18

Tina Christensen  Familiekonsulent Ringkøbing-Skjern  18

Avina Monshizadeh Familiekonsulent Roskilde 11

Kirsten Oxenbøll  Politiassistent Roskilde 19

Marian Boel Politiassistent Roskilde 19

Miasser Hawwa Familiekonsulent Roskilde 11

Charlotte Strandgaard Projektleder Skanderborg 9

Iman Suleiman Tovholder Skanderborg 9

Jytte Ramlov Familieterapeut Skanderborg 9

Mala Ratnasekaran Bydelsmor Skanderborg 9

Nihad Muhamad  Bydelsmor Skanderborg 9

Tine Sædholm Pedersen Tovholder Skanderborg 9

Samaneh Moosavi  Bydelsmor Skanderborg 9

Camilla Gangsted 
Knudsen Sundhedsplejerske Slagelse 12

Christiina Kirk Zaar Socialrådgiver Slagelse 13

Eva Helene Sørensen Socialrådgiver Slagelse 13

Gunilla Stougaard Sundhedsplejerske Slagelse 12

Julie Brøgger-Løjborg Socialrådgiver Slagelse 13

Kate Thenning Socialrådgiver Slagelse 13

Lone Christoffersen Sundhedsplejerske Slagelse 12

Louise Hansen  Sundhedsplejerske Slagelse 12

Mie Thorup Jensen Socialrådgiver Slagelse 13

Rikke Henningsen Socialrådgiver Slagelse 13

Tina Bjerg Jørgensen Sundhedsplejerske Slagelse 12

Trine Beck Socialrådgiver Slagelse 13

Tina Corfi tzen 
Jurgensen SSA Svendborg 3

Yasmin Sølvberg Sygeplejerske Svendborg 3

Corinna Hansen Jobrådgiver Sønderborg 5

Jørgen Uldall Familievejleder Sønderborg 5

Navn Stilling Kommune Bord nr.

Mari-Louise Grubbe 
Møller Integrationskonsulent Sønderborg 7

Nouhal Abdul Rahman Jobrådgiver Sønderborg 5

Pia Duus Familievejleder Sønderborg 5

Annemarie Kjær Nielsen Sundhedsmentor Tønder 5

Karin Aagaard Jensen Diplomsocialformidler Tønder 5

Kathrine Dollerup 
Bjerregaard Integrationsmedarbejder Tønder 7

Pia Westergaard 
Pedersen Integrationsmentor Tønder 7

Solveig Nielsen Vejleder Vejle 8

Anita Johnson Direktør, RED Safehouse  20

Cecilie Christensen Projektkoordinator, 
 Offerrådgivningen i Danmark 20

Enver Skov Politiassistent, Midt- og Vestsjællands Politi 19

Gunhild Tobiasen Offerrådgiver, Offerrådgivningen 
 i Midt- og Vestjylland  20

Torben Madsen Politikomissær, Fyns Politi  19

Jan Jakobsen Offerrådgiver, Offerrådgivningen 
 i Midt- og Vestjylland  20

Jane Taal Socialrådgiver  20

Janni Hedblom 
Pettersson Politiassistent, Midt- og Vestsjællands Politi 19

Jesper Søndergård  Sikkerhedskonsulenterne
Andersen i Region Syddanmark  20

Lars Andersen Politiassistent, Midt- og 
 Vestsjællands Politi  19

Lion Rokx Leder, RED Safehouse II, Jylland 20

Louise Ness Analytiker, Midt- og Vestsjællands Politi 19

Søren Jespersen Sikkerhedskonsulenterne i Region Syddanmark 20

Tina Linda Marker 
Gelardi Jönsson Politiassistent, Midt- og Vestsjællands Politi 19

OPLÆGSHOLDERE

Karian Case 

Klaus Fink Konsulent VISO, Socialstyrelsen

Camilla M. Kronborg Souschef SIRI, Styrelsen for International    
  Rekruttering og Integration

Trine Bramsen Retsordfører (A) Folketinget

Lene Danner Hessellund Leder Herning Krisecenter

Zandra Po Case 

Lisbeth Jessen Direktør  Danner

MERANTIS

Jette Friis O’Broin Projektleder 
 jette@merantis.dk 2122 2060

Lone Michelsen Projektleder 
 lone@merantis.dk 3126 1562 

Ann Sofi e Carrara  Projektmedarbejder 
Arildsen annsofi e@merantis.dk 2868 3594 

Anders Olsen IT-udvikler  

Susanne Kjær Frivillig  

Jørgen Falk  Evaluator   

DELTAGERLISTE

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN WWW.MERANTIS.DK
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GRUPPEARBEJDE

Hvordan kan vi lokalt blive bedre til at hjælpe pi-
ger, der lever med æresrelateret problemstillinger 
og er udsat for social kontrol
Og hvad med de voksne voldsramte kvinder?
Kan vi gøre mere?
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STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

Vi vil blive glade, hvis du vil bruge 5 min på at svare på nedenstående spørgsmål. 
Du kan skrive dit navn, eller du kan være anonym. Det er helt op til dig.

Tak for din deltagelse og hjælp med besvarelse

Bedste hilsner
Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin 

WWW.MERANTIS.DK

� Hvilken faggruppe tilhører du?

□ Socialrådgiver
□ Lærer/pædagogisk konsulent 
□ Socialpædagog
□ Sygeplejerske/sundhedsplejerske
□ Politi
□ Bolig-social-medarbejder
□ Job konsulent
□ Anden faggruppe

� I hvilken grad har du via konferencen fået 
 mere viden om vold mod kvinder med 
 udenlandsk baggrund (fx i migrations-
 ægteskaber, i nære familierelationer og 
 blandt au pairs)?

□ I høj grad
□ I nogen grad 
□ I mindre grad 
□ Slet ikke

� I hvilken grad har du fået viden, der gør 
 dig bedre i stand til at registrere tidlige 
 tegn på, at kvinder er udsat for vold i nære
 relationer?

□ I høj grad
□ I nogen grad 
□ I mindre grad 
□ Slet ikke

� Har du fået mere viden om, hvortil man 
 kan henvise voldsudsatte kvinder til hjælp 
 og støtte?

□ Ja
□ Nej 
□ Ved ikke

� Har du via konferencen fået kontakt 
 med andre fagfolk, som møder voldsud-
 satte kvinder i deres hverdag, og som du 
 gerne vil danne netværk med og bruge 
 professionelt?

□ Ja
□ Nej 
□ Ved ikke

� Vil du være interesseret i at være med i 
 en lukket facebook-gruppe med fagfolk, 
 der arbejder professionelt inden for dette 
 område?

□ Ja
□ Nej 
□ Ved ikke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

� Hvis du skal bedømme værdien af konferencens indhold og anvendelse 
 i dit arbejdsliv på en skala fra 1-10. Hvad siger du så?

MERANTIS KONFERENCE 
7. MARTS 2019

EVALUERINGSSKEMA
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EKSTERN EVALUERING

Datagrundlag
Jeg har som ekstern evaluator fulgt 
processen med at udvikle, afvik-
le og efterbearbejde konferencen 
ganske tæt, og jeg har derfor haft 
en godt grundlag for at gennemfø-
re en ekstern evaluering.
Den eksterne evaluering er ud-
arbejdet på baggrund af data 
indhentet fra 1) ansøgning til offer-
fonden, 2) to møder med projekt-
lederne og projektmedarbejder 
inden konferencen (29. november 
2018 og 7. februar 2019), 3) del-
tagelse i konferencen (7. marts 
2019), 4) deltagelse i et møde 
med projektlederne og projekt-
medarbejderne efter konferencen 
(14. marts 2019), 5) løbende til-
sendt og overdraget materiale om 
konferencen herunder program, 
deltagerliste m.v., 6) 105 udfyld-
te evalueringsskemaer fra konfe-
rencedeltagerne, 7) syv kvalitative 
telefoninterview med udvalgte 
konferencedeltagere gennemført 
umiddelbart efter konferencen.

Rapportens opbygning:
Den eksterne evaluering vurderer, 
i hvilken grad formål og succes-
kriterier er opfyldt i projektperio-
den. Først gives en kort vurdering 
af, om forudsætningerne for, at 
formålet kan opfyldes, har været til 
stede. Dvs. om konferencens ind-
hold objektivt vurderet lever op til 
formålet, og om de relevante fag-
folk har deltaget. Dernæst vurde-
res de enkelte succeskriterier et 
for et, og til sidst i rapporten gives 
et overordnet bud på den samlede 
målopfyldelse.

Konferencens formål,  
indhold og deltagere
På kort sigt var konferencens for-
mål at brede viden ud til fagfolk, 
som i deres dagligdag møder 
voldsudsatte kvinder. Især at nå 
kvinder så tidligt som muligt før 
volden bliver fysisk. Desuden at 
opfordre og stimulere til netværks-
dannelse blandt deltagerne. På 
længere sigt er det håbet, at mål-
gruppen vil styrke deres netværk 
og opnå mere viden om, hvordan 
man kan hjælpe voldsudsatte kvin-
der videre til et liv uden vold og 
øge opmærksomheden på, hvor 
volden optræder.

Programpunkterne i konferencen 
”Bag facaden- en konference om 
vold og social kontrol” havde alle 
fokus på vold mod og social kon-
trol af kvinder af udenlandsk bag-
grund, og det vekslede mellem 
testimonials/cases og eksperter 
fra forskellige institutioner. Endvi-
dere holdt en folketingspolitiker 
et oplæg om arbejdet med en ny 
lovgivning, der skal sidestille psy-
kisk og fysisk vold. Indholdet leve-
de således fuldt op til det, der var 
lovet i projektbeskrivelsen.

Konferencen havde deltagelse af 
145 betalende deltagere foruden 
oplægsholdere, projektledere og 
projektmedarbejdere samt evalua-
tor. Cirka 30 personer ud over det-
te var optaget på venteliste. Der 
var således meget stor interesse 
for konferencens tema og indhold. 
Socialrådgivere, socialpædago-
ger, boligsociale medarbejdere 

samt sygeplejersker/sundhedsple-
jersker udgjorde langt hovedpar-
ten af deltagerne (ca. 80 procent). 
Politi, lærere og andre faggrupper 
var også repræsenteret men i min-
dre omfang. Det må således kon-
kluderes, at det i vidt omfang er 
lykkedes at nå målgruppen og få 
relevante fagfolk til at deltage.

Succeskriterium 1: At flere fag-
folk får mere viden om vold i mi-
grationsægteskaber, blandt au 
pairs og i nære familierelationer.
Evalueringsskemaet, som blev ud-
fyldt og afleveret af 105 deltage-
re, havde et spørgsmål, som var 
formuleret med udgangspunkt i 
succeskriterium 1. På dette svarer 
71 procent, at de i høj grad eller 
nogen grad har fået mere viden, 
26 procent angiver, at de i mindre 
grad har fået mere viden, og kun 3 
procent angiver, at de slet ikke har 
fået nogen ny viden. Via de kvali-
tative interview kom det frem, at 
nogle af de deltagende fagperso-
ner, som ved mest om området, ik-
ke oplevede at få nogen ny viden 
om vold, men at de på trods heraf 
fandt konferencen meget værdi-
fuld. Der var ikke særligt fokus på 
au pairs, så dette forhold kan ha-
ve betydning for nogle af besva-
relserne. Sammenfattende kan det 
dog konkluderes, at succeskriteri-
um 1 er opfyldt i rimelig høj grad.

Succeskriterium 2: At give fag-
personer mere viden om, hvordan 
man kan se og mærke de første 
tegn på voldelig adfærd.

Ekstern evaluering af projekt ”Merantis D – konference om voldsramte kvinder for  
fagpersoner” – et projekt støttet af Offerfonden. Evalueringsrapporten er udarbejdet af Jørgen 
Falk, indehaver af konsulentvirksomheden Falken1236, ultimo marts 2019.



M E R A N T I S  D   •   KO N F E R E N C E 

2 5

Dette emne blev dels dækket via 
visning af en lille film produce-
ret af Merantis, dels ved nogle af 
de andre indlæg. Et spørgsmål i 
evalueringsskemaet er formuleret 
med udgangspunkt i dette succes-
kriterium. 60 procent svarer, at de 
i høj grad eller nogen grad har få-
et mere viden, 34 procent angiver 
i mindre grad og 6 procent har slet 
ikke fået ny viden, der gør dem 
bedre i stand til at registrere tegn 
på vold. Fra de kvalitative inter-
view fremgår det, at størst udbytte 
har de deltagere, der ikke har de-
res primære arbejde med volds-
udsatte kvinder, hvorimod dem, 
der næsten kun arbejder med 
voldsudsatte, ikke fik nogen sær-
lig ny viden.
Sammenfattende må det konklu-
deres, at succeskriterium 2 er op-
fyldt i rimelig høj grad.

Succeskriterium 3: At danne 
netværk mellem fagfolk, som mø-
der voldsudsatte kvinder i deres 
dagligdag.

Konferencen var organiseret på 
en sådan måde, at deltagere fra 
det samme geografiske område 
sad ved samme bord for at styrke 
netværksdannelsen på lokalt plan. 
Der var desuden indlagt program-
punkt med debat ved bordene, 
hvor man skulle diskutere, hvor-
dan man lokalt kunne blive bed-
re til at hjælpe voldsramte kvinder 
og piger. Evalueringsskemaet har 
to spørgsmål, som kan bidrage 
til at belyse opfyldelsen af det-
te succeskriterium. Et spørgsmål, 
der afdækker, om deltagerne via 
konferencen har fået kontakt med 
andre, som de kan bruge professi-
onelt, og et spørgsmål, der afdæk-
ker interessen for at deltage i en 
lukket facebookgruppe. 35 pro-
cent angiver, at de har fået kon-

takt med andre, som de gerne vil 
bruge professionelt, 49 procent 
siger nej og 16 procent ved ik-
ke. I forhold til den lukkede face-
book-gruppe siger 53 procent, 
at de gerne vil deltage, 28 pro-
cent siger nej og 19 procent ved 
ikke. Fra de kvalitative interview 
fremgår det, at interessen for fa-
cebook-gruppen for nogle afhæn-
ger af, hvilke kriterier, der er for 
at deltage. Og så er der hos nogle 
en usikkerhed om facebook er et 
egnet sted til det emne – selv om 
det er en lukket gruppe. 
Sammenfattende må det kon-
kluderes, at det til en vis grad er 
lykkedes at danne netværk un-
der konferencen – dog ikke i et 
optimalt omfang på trods af be-
stræbelser herpå. Der er tilsynela-
dende et potentiale for at udbygge 
netværket via en lukket facebook-
gruppe, og på nuværende tids-
punkt er dette under opbygning. 
Der er udsendt invitationer til del-
tagerne.

Succeskriterium 4: At give fag-
folk mere viden om, hvortil de kan 
henvise voldsudsatte kvinder med 
henblik på hjælp og støtte.
Konferencen havde flere program-
punkter, som netop fokuserede på 
de støttemuligheder og hjælpefor-
anstaltninger, man som fagperson 
kan trække på, når man møder 
voldsudsatte kvinder.

Evalueringsskemaet har et 
spørgsmål, der er formuleret med 
udgangspunkt i dette succeskrite-
rium. 75 procent siger ja til, at de 
har fået mere viden om, hvortil de 
kan henvise voldsudsatte kvinder, 
22 procent siger nej og 3 procent 
ved ikke. Fra de kvalitative inter-
view fremgår det, at det især var 
oplæggene fra Danner samt VISO 
og SIRI, der var nyttige. 

Sammenfattende må det konklu-
deres, at succeskriterium 4 i høj 
grad er opfyldt.

Vurdering af den samlede 
målopfyldelse.
Det reducerede budget til trods 
lykkedes det i høj grad at afholde 
en konference med et relevant og 
varieret indhold, ovenikøbet med 
flere deltagere end beskrevet i 
projektbeskrivelsen. Ventelisten på 
ca. 30 personer dokumenterer, at 
interessen var stor. Konferenceste-
det var af gennemsnitlig kvalitet, 
idet lyden var lidt dårlig og plad-
sen trang.

Den kvantitative og kvalitative 
evaluering viser, at der var stor 
spredning i deltagernes forudgå-
ende kendskab til området, og at 
de personer, der til dagligt arbej-
der med voldsudsatte kvinder fik 
mindst fagligt udbytte. Generelt 
var tilfredsheden med konferen-
cen dog stor. Dette understøttes af 
den kvantitative evaluering, hvor 
man opnår en gennemsnitssco-
re på 7 på en skala fra 0 – 10, når 
man beder deltagerne bedømme 
værdien af konferencens indhold 
og anvendelse i deres arbejdsliv. 

Sammenfattende må de konklude-
res, at projektet ”Merantis D – kon-
ference om voldsramte kvinder for 
fagpersoner” i tilfredsstillende høj 
grad har opfyldt formål og succes-
kriterier. 
 
Jørgen Falk
Bilag – opgørelse af kvantitativ 
evaluering
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