
Den rette hjælp
Hent bøger PDF

Pia Rovsing Clemmensen
Den rette hjælp Pia Rovsing Clemmensen Hent PDF Der mangler viden og erfaring blandt fagfolk om mænds
vold mod kvinder. Emnet har ikke været genstand for megen forskning. Blandt socialrådgivere og andre
fagfolk, der arbejder med voldsofre – og også befolkningen som helhed – er der uvidenhed om, hvad

voldsramte kvinder egentlig er for et fænomen og hvordan man bedst imødegår problemerne. Tre kvinder
fortæller i bogen om den vold, de har været igennem, og om hvordan livet i et voldeligt parforhold har
påvirket dem. Kvinderne fortæller om, hvordan de er kommet i kontakt med socialforvaltningen, hvilken

hjælp de har fået og deres vurdering af hjælpen. Deres sagsbehandlere er blevet spurgt om, hvordan de kom i
kontakt med kvinderne, hvilken hjælp der er ydet og deres vurdering af sagsbehandlingen. Begge parter er
blevet bedt om at komme med forslag til, hvordan hjælpen kan udvikles og forbedres. Måden man forstår og

opfatter volden på har betydning for, hvordan socialpolitikken udformes og fungerer i praksis. En
psykologisk forståelsesramme er dominerende på området. Det medfører, at der er tendens til at undskylde og

'forklare' mænds vold mod kvinder. Skylden for volden skydes på den måde over på kvinderne, hvilket
medfører, at den ikke tages alvorligt. Volden er usynlig, der spørges ikke til den, eller den kaldes for

'husspektakler', hvilket antyder, at der ikke er tale om 'rigtig' vold, fordi det foregår bag hjemmets fire vægge.
At brug af vold også er et spørgsmål om magt imellem kønnene tales der ikke meget om. I denne bog

opfordres der til også at se volden i et kønspolitisk perspektiv.

 

Der mangler viden og erfaring blandt fagfolk om mænds vold mod
kvinder. Emnet har ikke været genstand for megen forskning. Blandt
socialrådgivere og andre fagfolk, der arbejder med voldsofre – og

også befolkningen som helhed – er der uvidenhed om, hvad
voldsramte kvinder egentlig er for et fænomen og hvordan man bedst
imødegår problemerne. Tre kvinder fortæller i bogen om den vold,
de har været igennem, og om hvordan livet i et voldeligt parforhold
har påvirket dem. Kvinderne fortæller om, hvordan de er kommet i
kontakt med socialforvaltningen, hvilken hjælp de har fået og deres
vurdering af hjælpen. Deres sagsbehandlere er blevet spurgt om,

hvordan de kom i kontakt med kvinderne, hvilken hjælp der er ydet



og deres vurdering af sagsbehandlingen. Begge parter er blevet bedt
om at komme med forslag til, hvordan hjælpen kan udvikles og
forbedres. Måden man forstår og opfatter volden på har betydning
for, hvordan socialpolitikken udformes og fungerer i praksis. En
psykologisk forståelsesramme er dominerende på området. Det

medfører, at der er tendens til at undskylde og 'forklare' mænds vold
mod kvinder. Skylden for volden skydes på den måde over på

kvinderne, hvilket medfører, at den ikke tages alvorligt. Volden er
usynlig, der spørges ikke til den, eller den kaldes for 'husspektakler',
hvilket antyder, at der ikke er tale om 'rigtig' vold, fordi det foregår
bag hjemmets fire vægge. At brug af vold også er et spørgsmål om

magt imellem kønnene tales der ikke meget om. I denne bog
opfordres der til også at se volden i et kønspolitisk perspektiv.
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