EN TRYG HVERDAG
DANSK STALKING CENTER (TIDL. DANSK ANTI-STALKING FORENING)
Rådet for Offerfonden meddelte i 2014 Dansk Stalking Center et delvist tilsagn på kr. 1.083.042 til projektet
En Tryg Hverdag. I 2017 blev tilsagnet ekstraordinært forhøjet med kr. 60.000.
Projektet havde til formål at skabe fokus på at få en mere hurtig og effektiv – og helhedsorienteret – indsats
for at stoppe stalking og forebygge/minimere følgerne af stalking for den stalkingudsatte. I den forbindelse
ville centeret blandt andet søge sparring med politiet og udvikle/implementere en ”Skytsengel”-app til
smartphones. App’en skulle være med til at skabe trykhed for den stalkingudsatte med henblik på at
fastholde et almindeligt hverdagsliv - og samtidig fungere som en bevis-log, for den udsatte.
Projektet har i vidt omfang været afviklet i samarbejde med Sydøstjyllands Politi, som blandt har været
medvirkende til, at der først indførtes én procedure for stalkingsager og siden, pr. 1. januar 2017 skabtes en
”søgenøgle”, der kan registrere alle former for henvendelser, der er relateret til stalking. I forbindelse med
deltagelse i projektet er politiet i Sydøstjylland blevet bedre i stand til at identificere tilfælde af stalking.
Dette har vist sig ved, at der i 2013 var 3 registrerede sager om stalking - et tal der siden har været støt
stigende – til i 2016 hvor var tallet 139. Samarbejdet har også givet opmærksomhed hos Rigspolitiet, der har
udviklet nye retningslinjer for stalkingsager, der fra januar 2017 er gældende for alle landets politikredse.
Som led i samarbejdet med Sydøstjyllands Politi har politiet arbejdet med at indhente samtykkeerklæringer
fra de stalkingudsatte, hvorefter centeret har kunnet rette henvendelse til ofrene for stalking med henblik
på at yde dem rådgivning. Mindst 54 stalkingudsatte, heraf langt størstedelen kvinder, har i den forbindelse
rettet henvendelse til centeret og her modtaget rådgivning om stalking. I den forbindelse har 82 % oplevet
at få nye redskaber til håndteringen af de spørgsmål og usikkerheder, de har henvendt sig med. 79 % har
angivet at være meget tilfredse eller tilfredse med rådgivningen.
Centeret beskriver app’en med navnet ”Skytsengel” som en succes. Centeret skønner, at der er omkring 500
reelle brugere af app’en, som centeret har modtaget positiv feedback på. Tilbagemeldinger lyder blandt
andet på, at brugere har haft glæde af den digitale log-funktion, fordi den kan være med til at skabe
systematik og overblik over beviser og dokumentation.
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