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I 2013 har der i alt boet 31 kvinder på krisecenteret. Der er blevet indlogeret 23 kvinder i 2013 og 8 blev
indlogeret i 2012, men boede der stadig i 2013. Det er kun de 23 kvinderne der blev indlogeret i 2013 som
er med i statistikken.
De kvinder der har boet på krisecenteret er ikke nødvendigvis repræsentative for alle kvinder i Danmark der
udsættes for vold. Fx kommer størstedelen af kvinderne på krisecenteret fra andre lande end Danmark og
har derfor intet eller lille netværk i Danmark. Dette kan være en af årsagerne til at de i højere grad vælger
at tage på krisecenter i stedet for at søge hjælp hos venner og familie. Det kan derfor ikke udledes at
udenlandske kvinder oftere udsættes for vold, blot at de oftere tager ophold på krisecenteret.

Nogle af de kvinder der blev indlogeret i 2013 blev indlogeret på baggrund af voldsudsættelse fra partner
eller ekspartner, mens andre blev udsat for vold fra familien. En lille del af kvinderne har fået ophold på
krisecenteret på baggrund af vold fra både familien og partner eller ekspartner, og de optræder derfor to
gange i nedenstående liste og diagram. Det samlede procenttal bliver derfor mere end 100.

Antal kvinder der har
været udsat for vold
fra:
Partner:

15 kvinder

Ekspartner:

6 kvinder

Familie:

4 kvinder

70%
60%

65%

50%
40%
30%
20%

26%
17%

10%
0%
Partner

Ekspartner

Familie

Der er også kvinder som har været udsat for vold fra en tidligere partner eller fra familien, men hvor dette
ikke er grunden til at de er på krisecenteret nu, disse forhold er ikke regnet med i ovenstående skema da
det ikke er noget der noteres konsekvent når kvinderne bor på krisecenteret.

I indlogeringsskemaet er det blevet udfyldt hvilke voldsformer kvinderne har været udsat for. I nogle
tilfælde er yderligere voldsformer tilføjet senere i kvindens journal. Dette hænger sammen med at
kvinderne ikke nødvendigvis fortæller om al den vold de har været udsat for når de først flytter ind på
krisecenteret. Det betyder at især den seksuelle vold er underrepræsenteret i indlogeringsskemaet og først
kommer frem i det senere arbejde med kvinden. Nedenstående statistik over hvilke voldsformer kvinderne
har været udsat for, er lavet på baggrund af indlogeringsskemaet da voldsformerne ikke noteres konsistent
i journalerne. Derfor viser diagrammet at den seksuelle vold er den sjældnest forekomne, selvom dette ikke
er det fulde billede.
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I et enkelt af indlogeringsskemaerne var voldsformer ikke udfyldt og denne kvinde er følgelig ikke talt med i
denne statistik. Nedenstående tal er derfor beregnet ud fra 22 kvinder.

Antallet af kvinder der
har været udsat for
følgende voldsformer:

100%
80%

95%
86%

82%
73%

60%

50%

40%
20%

27%

0%

Fysisk vold:

19

Psykisk vold:

21

Verbal vold:

18

Seksuel vold:

6

Økonomisk vold:

16

Materiel vold:

11

Af de 23 kvinder der blev indlogeret på krisecenteret i 2013, var der 1 enkelt der ikke var flyttet da
statistikken blev lavet, og hun er derfor ikke regnet med i forhold til opholdets længde. Den gennemsnitlige
længde af opholdet for kvinder indlogeret i 2013 er 85 døgn eller knap 3 måneder. De fordeler sig som vist
nedenfor.

50%

Antal dage kvinderne har
boet på krisecenteret:

40%

0-9 dage:

9 kvinder

30%

10-49 dage:

4 kvinder

20%

50-99 dage:

2 kvinder

100-199 dage:

3 kvinder

200-299 dage:

3 kvinder

300+ dage:

1 kvinde

39%

10%

17%
13%

13%

9%

4%

0%
0-9 dage 10-49 dage 50-99 dage 100-199
dage

200-299 300+ dage
dage

Af de 9 kvinder der kun har boet på krisecenteret 0-9 dage, er 5 af dem flyttet videre til et andet
krisecenter. Det kan fx være på grund af at krisecenteret var for tæt på voldsudøveren, eller for at kvinden
kom tættere på uddannelsessted eller arbejde. 2 kvinder valgte at tage hjem (det er usikkert om det var
hjem til voldsudøveren), en enkelt tog til noget familie i hjemlandet og en enkelt var kun på krisecenteret
en weekend og det er derfor ikke indført i journalen hvor hun flyttede hen.
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter - Vodroffsvej 40 - 1900 Frederiksberg C – tlf.: 82 51 52 00
www.krisecenteret.dk - info@krisecenteret.dk

4

For at bo på krisecenteret kræver det at man har lovligt ophold i Danmark. Nogle kvinder har dansk
statsborgerskab, andre permanent opholdstilladelse, og den største del af kvinderne har midlertidig
opholdstilladelse.
50%
Kvindernes opholdsgrundlag
i Danmark:

40%
30%

39%

35%

Dansk Statsborger:

6 kvinder

Permanent
opholdstilladelse:

8 kvinder

Midlertidig
opholdstilladelse:

9 kvinder

26%

20%
10%
0%

Dansk Statsborger

Permanent
opholdstilladelse

Midlertidig
opholdstilladelse

Af de kvinder der har permanent opholdstilladelse i Danmark, har to af dem lov til at være her på baggrund
af at være nordiske statsborgere. Af de 9 kvinder der har midlertidig opholdstilladelse i Danmark, har 6 af
dem fået opholdstilladelse gennem familiesammenføring med deres partner.

Den gennemsnitlige alder for kvinder der blev indlogeret på krisecenteret i 2013 var 32 år. Den
aldersmæssige spredning fordeler sig som vist i nedenstående diagram.
50%
Kvindernes alder:

40%

18 - 25 år:

5 kvinder

26 - 35 år:

9 kvinder

36 - 45 år:

8 kvinder

10%

46+ år:

1 kvinde

0%

39%

30%
20%

35%

22%
4%
18-25 år

26-35 år

36-45 år

46+ år

Det er forskelligt hvem der henvender sig til krisecenteret inden en kvinde bliver indlogeret. En stor del af
henvendelserne kommer fra et andet krisecenter. Det kan være fordi der ikke er plads på det krisecenter
kvinden oprindeligt har henvendt sig til, eller fordi hun af sikkerhedsmæssige årsager skal indlogeres på et
andet krisecenter. På samme måde er der mange kvinder der henvender sig til Dansk Kvindesamfunds
Krisecenter, men som bliver hjulpet videre til et andet krisecenter (se mere fra side 10). Det er derfor uvist
hvem der har kontaktet det krisecenter som først har kontakt med kvinden.
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60%

Den der har henvendt sig til
krisecenteret på vegne af
kvinden:
Kvinden selv:

12 kvinder

Andet
krisecenter:

6 kvinder

50%

52%

40%
30%
26%

20%
Ven, kollega,
familie, nabo:

3 kvinder

10%

13%
9%

Offentlig
myndighed:

0%
2 kvinder

Kvinden selv

Andet
krisecenter

Ven, familie,
kollega, nabo

Offentlig
myndighed

Kvinderne der blev indlogeret på krisecenteret i 2013 havde forskellige etniske baggrunde. I diagrammet
nedenfor kan man se hvordan det fordeler sig. I nedenstående statistik er kvindernes etniske tilhørsforhold
gjort op på baggrund af kvindernes statsborgerskab og er fordelt på verdensdel for kvinder der ikke har
dansk statsborgerskab. Som man kan se, har over halvdelen af kvinderne statsborgerskab i et europæisk
land.

Sydamerika;
4%
Danmark

Afrika; 22%

Kvindernes etniske
tilhørsforhold baseret på
statsborgerskab:

Danmark;
26%

Europa

Danmark:

6 kvinder

Asien

Europa:

6 kvinder

Asien:

5 kvinder

Afrika:

5 kvinder

Sydamerika:

1 kvinde

Afrika
Sydamerika

Asien; 22%

Europa; 26%

De europæiske kvinder har statsborgerskab i Sverige, Italien, Rumænien, Makedonien, Polen og Island. De
asiatiske kvinder har statsborgerskab i Pakistan, Iran, Syrien og Tyrkiet. De Afrikanske kvinder har
statsborgerskab i Sudan, Somalia, Marokko, Algeriet og Tanzania, og den sydamerikanske kvinde har
statsborgerskab i Bolivia. Der kan godt være flere kvinder fra samme land.
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Kvinderne med dansk statsborgerskab har forskellige etniske familiebaggrunde. Det kan enten betyde at
kvinderne er født i et land uden for Danmark, eller at deres familie kommer fra et land uden for Danmark.
De etniske familiebaggrunde fordeler sig som vist i diagrammet og listen nedenfor.

Danmark

Sydamerika;
4%
Danmark;
13%
Afrika; 22%

Kvindernes familiemæssige
etniske baggrund:
Danmark:

3 kvinder

Europa:

6 kvinder

Asien:

8 kvinder

Afrika:

5 kvinder

Sydamerika:

1 kvinde

Europa
Europa; 26%

Asien
Afrika
Sydamerika
Asien; 35%

Der er 6 kvinder med dansk statsborgerskab, men af dem har 3 kvinder en familiemæssig baggrund der ikke
er etnisk dansk.

Kvinderne med dansk
statsborgerskabs etniske
familiebaggrund:

60%

Dansk:

3 kvinder

30%

Syrisk:

2 kvinder

20%

Pakistansk:

1 kvinde

50%
40%

50%
33%
17%

10%
0%
Dansk

Syrisk

Pakistansk

Voldsudøverne har ligeledes forskellige etniske baggrunde. Diagrammet viser voldsudøvernes etnicitet
både når voldsudøveren er partner eller ekspartner og når det er familien der har udøvet volden.
Der må påregnes en vis usikkerhed i forhold til voldsudøvernes etniske tilhørsforhold da det ikke er noget
der noteres konsistent i kvindernes journaler. Det betyder også at det er uvist om etnicitet i de enkelte
tilfælde dækker over hvor vedkommende har statsborgerskab, hvor vedkommende er født, eller over
vedkommendes families etniske bagrund.
Selvom der i nogle tilfælde er mere end en enkelt voldsudøver, fx mor og far, eller partner og bror, er
voldsudøverens etniske tilhørsforhold kun medregnet 1 gang per kvinde. I de tilfælde hvor der er mere end
en enkelt voldsudøver, drejer det sig om personer med samme etniske baggrund.
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I diagrammet er voldsudøvernes etnicitet fordelt på verdensdele i de tilfælde hvor de har anden etnisk
baggrund end dansk.

40%
30%

Voldsudøverens
etnicitet tilhørsforhold:
35%
31%

20%

22%

Danmark:

8 mænd

Europa:

1 mand

Asien:

7 mænd

Afrika:

5 mænd

Ikke oplyst:

2 mænd

10%
8%

4%
0%
Dansk

Europæisk

Asiatisk

Afrikansk

Ikke oplyst

Udover Danmark kommer voldsudøverne fra henholdsvis Portugal, Iran, Irak, Syrien, Tyrkiet, Algeriet,
Ghana, Marokko, Somalia og Sudan.
I Diagrammet nedenfor kan man se sammenhængen mellem kvindens etnicitet, baseret på
statsborgerskab, og voldsudøverens etnicitet. Det er kun partnervolden der er regnet med, vold fra familien
er ikke indregnet. I søjlen ’udenlandsk kvinde, udenlandsk partner’ er partneren nogle gange fra samme
land som kvinden, andre gange fra et andet land.
50%

Voldsudøverens og
kvindens etnicitet:

40%
Dansk kvinde,
udenlandsk mand:

2

Dansk kvinde,
dansk mand:

1

Udenlandsk kvinde,
dansk mand:

7

42%

30%

33%

20%
10%
10%

5%

10%

0%

Udenlandskkvinde,
udenlandsk mand:

9

Ikke oplyst:

2

Dansk kvinde,Dansk kvinde, Udelandsk Udelandsk
udenlandsk
dansk
kvinde, dansk kvinde,
partner
partner
partner
udelandsk
partner

Ikke oplyst

Ovenstående tal dækker fx over en polsk kvinde med en dansk partner, en boliviansk kvinde med en
portugisisk partner, en pakistansk kvinde med en dansk partner og en rumænsk kvinde med en ghanesisk
partner.
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I alt er 23 kvinder fraflyttet krisecenteret i 2013. De kvinder der er flyttet fra krisecenteret i 2013 er ikke
nødvendigvis de samme som dem der er indlogeret. Nogle af kvinderne er de samme, men der er også
kvinder som flyttede ind i 2012 og ud i 2013, og andre kvinder som flyttede ind i 2013, men som stadig
boede på krisecenteret ved årets udgang. Antallet af kvinder der flyttede ud i 2013 er derfor ikke
nødvendigvis det samme som antallet af indlogeringer.
Nedenstående diagram viser hvor kvinderne flyttede hen efter endt krisecenterophold. Kun et fåtal af
kvinderne er flyttet tilbage til voldsudøveren.
40%
Kvindernes bolig efter
udflytning fra krisecenteret:
Nyt krisecenter:

30%

35%

8 kvinder

26%

20%
Ny bolig:

6 kvinder

Hjem til
voldsudøveren:

2 kvinder

22%

10%
9%

4%

4%

0%

Hjem uden
voldsudøveren:

1 kvinde

Udlogeret:

1 kvinde

Andet:

5 kvinder

Af de 23 udflyttede kvinder er 8 kvinder flyttet videre til et andet krisecenter, enten på grund af sikkerhed
eller for at komme tættere på arbejde eller uddannelsessted. De kvinder der er flyttet videre til et andet
krisecenter har gennemsnitligt boet på krisecenteret i 8 dage.
De to kvinder der er gået tilbage til voldsudøveren har boet på krisecenteret i henholdsvis 7 og 27 dage.
Kategorien ’Udlogeret’ dækker over kvinder der er blevet bedt om at fraflytte krisecenteret. Kun en enkelt
kvinde er udlogeret i 2013 fordi hun ikke overholdt aftaler og brød krisecenterets regler.
De fem kvinder under ’Andet’ er henholdsvis taget hjem til familien i hjemlandet, flyttet sammen med ny
voldsudøver, flyttet ind hos veninde, flyttet hjem (uvist om det er med voldsudøver) og en enkelt kvinde var
kun på krisecenteret en enkelt nat i en weekend, og vi ved derfor ikke hvor hun er flyttet hen.
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I 2013 er der udfyldt 348 henvendelsesskemaer på krisecenteret. Skemaerne bliver udfyldt hver gang der er
en henvendelse som drejer sig om en konkret kvinde.
De fleste af skemaerne er udfyldt om henvendelser der drejer sig om målgruppen, men 10 henvendelser
drejede sig problemer der ikke faldt ind under krisecenterets område. Der var 8 henvendelser fra eller om
kvinder der ikke var voldsramte men havde andre problemer, enten af psykisk karakter eller manglende
bolig. Der var 2 henvendelser fra mænd der var henholdsvis voldsramt og manglede bolig. I disse tilfælde
blev personerne henvist til relevante tilbud. Disse 10 henvendelser er ikke regnet med i statistikkerne
nedenfor, der derfor tager udgangspunkt i 338 henvendelser.
En del af de 338 skemaer der indgår i statistikken er ikke udfyldt korrekt. I nogle skemaer er ikke alle
påkrævede felter udfyldt. I andre skemaer er nogle af felterne udfyldt forkert og er i modstrid med tidligere
svar. I de tilfælde er de modstridende svar ikke regnet med i statistikken, men de øvrige spørgsmål på
skemaet er regnet med i statistikken. I en stor del af skemaerne er der udfyldt felter som ikke skulle
udfyldes jævnfør udspecificering ved tidligere besvarelser, i de tilfælde er de forkerte besvarelser ikke
regnet med, men kun den første rigtige besvarelse.
Da det er en større gruppe personer der blandt andet har udfyldt skemaerne i hånden, tages der forbehold
for fejl og usikkerhed i forbindelse med udfyldelsen af skemaerne.

Den overvejende del af henvendelserne til krisecenteret er foregået telefonisk, men nogle er også foregået
skriftligt eller ved personligt fremmøde. På 2 henvendelsesskemaer er det ikke angivet hvordan
henvendelsen har fundet sted. De to er ikke regnet med i nedenstående diagram.

8%

2%
Hvordan henvendelsen
har fundet sted:

Telefonisk
Personligt
fremmøde

Telefonisk:

303

Personligt
fremmøde:

26

Skriftligt:

7

Ikke angivet:

2

Skriftligt
90%

I de fleste tilfælde er det de voldsramte kvinder selv der har kontaktet krisecenteret. I resten af tilfældene
er det enten myndighedspersoner eller personer fra kvindernes omgangskreds. I 22 tilfælde blev der ikke
nedskrevet hvem der kontaktede krisecenteret, eller det blev anført forkert i henvendelsesskemaet. Disse
22 henvendelser er ikke regnet med i statistikken herunder.
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Person der har henvendt sig til krisecenteret:
Kvinden selv:

164 henvendelser

Social bagvagt/døgnvagt/sagsbehandler:

36 henvendelser

Ven/veninde:

32 henvendelser

Andet krisecenter:

21 henvendelser

Familiemedlem:

15 henvendelser

Kollega/arbejdsgiver/tillidsrepræsentant:

12 henvendelser

Sygehus/skadestue:

8 henvendelser

Politi:

6 henvendelser

Andet:

22 henvendelser

Kvinden selv

52%

Social bagvagt/døgnvagt/sagsbehandler

11%

Ven/veninde

10%

Andet krisecenter

7%

Familiemedlem

5%

Kollega/arbejdsgiver/tilidsrepræsentant

4%

Sygehus/skadestue

2%

Politi

2%

Andet

7%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Kategorien ’Andet’ dækker blandt andet over naboer, uddannelsessted, Mødrehjælpen og voldsudøveren.
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Den altovervejende del af henvendelserne til krisecenteret i 2013 har været forespørgsler om ledig plads. I
kategorien ’Andet’ er også indregnet henvendelsesskemaer hvor det ikke er angivet om det var en
forespørgsel om ledig plads eller ej.

Årsag til henvendelse:

29%
Forespørgsel om ledig
plads
Andet
71%

Forespørgsel
om ledig plads:

239

Andet:

99

I langt de fleste tilfælde hvor der var forespørgsel om ledig plads, var der ikke plads på krisecenteret. I
nogle tilfælde var der plads, men den der henvendte sig blev henvist til et andet tilbud. Kun i få tilfælde
blev kvinden tilbudt plads på krisecenteret. Et enkelt henvendelsesskema angiver at der er spurgt om ledig
plads, men angiver ikke om kvinden fik tilbudt plads eller ej. Af de 238 henvendelser der har fået svar på
ønsket om plads, fordeler det sig som vist i nedenstående diagram.

Henvendelser om ledige
pladser på krisecenteret:
Ingen ledig plads:

8,00%
12,00%

Ingen ledig plads

189
Ledig plads, men
henvist til andet tilbud

Ledig plads, men
henvist til andet
tilbud:

29

Tilbudt ledig
plads:

20

Ingen ledig
plads; 80%

Tilbudt ledig plads

Uoverensstemmelsen mellem antallet af kvinder der ifølge ovenstående skema har fået tilbudt plads, og
antallet af kvinder der er blevet indlogeret på krisecenteret i 2013, skyldes at der ikke er udfyldt
henvendelsesskemaer for 3 af de kvinder der har fået tilbudt plads på krisecenteret. Dette kan skyldes at
når en kvinde kommer til en indlogeringssamtale, skal rådgiveren udfylde et indlogeringsskema, hvilket kan
resultere i at man glemmer at udfylde et henvendelsesskema.
I de 29 tilfælde hvor der var ledig plads på krisecenteret, men kvinden alligevel blev henvist til et andet
tilbud skyldtes det nedenstående faktorer. Under kategorien ’Et andet krisecenter passer bedre til kvindens
behov, er det ikke specificeret hvilke behov det drejer sig om.
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Årsagerne til at kvinden blev henvist til andet tilbud selvom krisecenteret havde plads
Et andet krisecenter passede bedre til kvindens behov:

13 henvendelser

Der er ikke plads til en kvinde med børn:

5 henvendelser

Ikke angivet:

4 henvendelser

Kvinden er psykisk syg/psykisk ustabil:

3 henvendelser

Kvinden er for truet:

2 henvendelser

Ingen plads til handikappede kvinder eller børn:

1 henvendelser

Kvinden har et alkohol- og/eller stofmisbrug:

1 henvendelser

Et andet krisecenter passer bedre til kvindens behov

45%

Der er ikke plads til en kvinde med børn

17%

Ikke angivet

14%

Kvinden er psykisk syg/psykisk ustabil

11%

Kvinden er for truet

7%

Ingen plads til handikappede kvinder eller børn

3%

Kvinden har et alkohol- og/eller stofmisburg

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ved langt størstedelen af henvendelserne har krisecenterets medarbejdere eller frivillige givet rådgivning
eller samtale. I en mindre del af henvendelserne er der givet rådgivningsforløb og efterværnsrådgivning. I få
tilfælde er der givet både rådgivning/samtale og efterværnsrådgivning eller rådgivningsforløb. Da der i
nogle tilfælde er givet mere end en enkelt ydelse, bliver det samlede procenttal mere end 100.
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100%

Ydelser der blev givet
ved henvendelse:

92%

80%
60%
40%

Rådgivning/
samtale:

310

Rådgivningsforløb:

7

Efterværnsrådgivning:

6

Ikke angivet:

18

20%
2%

2%

5%

Rådgivningsforløb

Efterværns rådgivning

Ikke angivet

0%
Rådgivning/
Samtale

I de tilfælde hvor der ikke var plads på krisecenteret, blev der henvist til andre tilbudt. Primært til andre
krisecentre, kommunen eller Døgnvagten. I nogle tilfælde blev der henvist til mere end et enkelt sted,
hvorfor nedenstående diagram viser mere end 100 %. Kategorien ’Andet’ dækker blandt andet over
Indvandrerådgivningen, Mødrehjælpen, LOKK og Dansk Anti-Stalking Forening.

100%

Henvisning til
anden myndighed:

80%

Andet
krisecenter:

151

Kommunen:

44

Døgnvagten:

12

Andet

16

80%
60%
40%
20%

23%

6%
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Andet

0%
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I 2013 blev der indlogeret 13 kvinder der havde børn med, hvoraf en enkelt også var gravid. Den gravide
kvinde flyttede fra krisecenteret før hun fødte. En enkelt kvinde havde et barn som boede hos faren og ikke
var med på krisecenteret. Der flyttede i alt 22 børn ind på krisecenteret med deres mor.
60%

Antal drenge og piger
der flyttede ind på
krisecenteret:

55%

40%

45%

20%
0%
Piger

Drenge

Piger:

12

Drenge:

10

Af de kvinder der havde børn med på krisecenter, havde de fleste kun et enkelt barn med. Næsten lige så
mange havde 2 børn med og ingen kvinder havde mere end 3 børn med. Dette skyldes at krisecenteret ikke
har plads til kvinder med mere end 3 børn, og i så tilfælde vil kvinden blive henvist til et andet tilbud.
50%
40%

Antal børn per kvinde:

46%
39%

30%

1 barn:

6 kvinder

2 børn:

5 kvinder

3 børn:

2 kvinder

20%
10%

15%

0%
1 barn

2 børn

3 børn

Aldersspredningen var stor med den yngste på ca. 1 måned og den ældste på 13 år. Den gennemsnitlige
alder for de børn der flyttede ind på krisecenteret i 2013 er 5 ½ år.
Børnenes alder:

50%

0-11 mdr.:

3 børn

40%

1-3 år:

3 børn

30%

4-6 år:

9 børn

20%

7-10 år:

5 børn

10%

11-18 år:

2 børn

0%

41%

22%
14%

14%
9%

0-11 mdr.

1 - 3 år

4-6 år

7- 10 år
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11- 18 år

Ved indflytningen på krisecenteret blev kvinderne med børn spurgt om de ville give samtykke til at deres
børn deltog i en spørgeskema undersøgelse. Der er kun givet tilladelse for 6 børn. Det er disse 6 børn der
ligger til grund for statistikkerne herunder.
50 % af børnene har selv været udsat for vold. 1 har været udsat for fysisk vold, 1 for psykisk vold og 1 har
været udsat for både fysisk og psykisk vold. Ingen af børnene har været udsat for seksuel eller materiel
vold.
Til gengæld har alle børnene overværet eller overhørt vold mod mor. Det samlede procenttal bliver mere
end 100 da børnene godt kan have oplevet flere slags vold mod mor.
100%
100%

80%

Voldsformer har børnene
været vidne til:

83%

60%
40%
20%
0%

Fysisk eller seksuel vold

Fysisk eller
seksuel vold:

5 børn

Psykisk vold:

6 børn

Psykisk vold

Nogle af børnene har tidligere boet på krisecenter, for andre børn er det første gang de får ophold på et
krisecenter.
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krisecenterophold:
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