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UNGE OG KÆRESTEVOLD

HVAD ER KÆRESTEVOLD?

Det kan være svært at snakke om kærestevold. Mange unge oplever, at kærestevold er forbundet med tabu
og flere kan have svært ved at skelne mellem, hvad der er normal kæresteadfærd på den ene side og hvad
1
der er krænkende og grænseoverskridende adfærd på den anden.
Hver tredje ung synes, det er svært at sætte grænser i deres kæresteforhold.

Kærestevold er, når du oplever vold fra din kæreste eller en du dater. Kærestevold er ikke et skænderi
engang imellem, men voldelige handlinger der gentager sig. Kærestevold er ikke én ting, men der findes
mange former for kærestevold. Her kan du læse om de forskellige former for kærestevold.
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FYSISK VOLD
Er den voldsform, de fleste tænker på, når de hører ordet vold. Det kan være slag, skub,
spark og smerter eller skade påført et andet menneske med våben eller andre genstande.

Ca. 10.500 kvinder og 5.500 mænd mellem 16-24 år har oplevet fysisk kærestevold inden for en 1 års
1
periode.

PSYKISK VOLD
Er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer et
andet menneske.

I en undersøgelse svarer ca. 33% unge kvinder, at de har oplevet psykisk kærestevold og 18% mænd
svarer, at de har oplevet enten fysisk eller psykisk3 kærestevold. 3
svarer over halvdelen af
Mange unge oplever, at kærestevold gentager sig. I en undersøgelse
3
voldsudsatte mænd og kvinder, at de har været udsat for kærestevold mere end 5 gange. 3

SEKSUEL VOLD
Er at tvinge eller presse et andet menneske til seksuelt samvær, som denne ikke
ønsker eller har lyst til.

Kærestevold kan have alvorlige konsekvenser for den udsatte og mange kan opleve trivselsproblemer,
som fx tristhed og søvnbesvær. 1

DIGITAL VOLD
Er at nedgøre, kontrollere eller true et andet menneske gennem telefonen, de sociale
medier eller andre digitale veje. Det kan også være at dele nøgenbilleder på nettet.

En stor del af unge udsat for kærestevold søger ikke hjælp selvom undersøgelser viser, at dét at tale om
volden, kan hjælpe med at kende forskel på gode og dårlige kæresteforhold. 1

MATERIEL/ØKONOMISK VOLD
Kan være at ødelægge et andet menneskes ting med det sigte at straffe eller kontrollere
vedkommende. Økonomisk vold kan være at fratage eller forhindre et andet menneske
adgang til penge, eller stifte gæld i vedkommendes navn.

HAR DU OPLEVET KÆRESTEVOLD ELLER KENDER DU EN DER HAR?
Voldsom Kærlighed hjælper dig med at bearbejde dine oplevelser og giver dig redskaber til at leve et
ungdomsliv med en god kærestestil. Vi hjælper dig på flere måder over chat, telefon og samtaler hos en
psykolog.

Se mere på hjemmesiden VOLDSOMKÆRLIGHED.DK
Ring alle hverdage 15-19 på 70 20 22 66
eller alle dage hele døgnet på 1888

STALKING
Er en systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende og
som opleves grænseoverskridende og intimiderende for et andet menneske.
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