ETNISKE MINORITETSKVINDER OG VOLD I NÆRE RELATIONER
VIVE

Vold mod etniske minoritetskvinder er et alvorligt problem, også i Danmark. Således har cirka halvdelen af
kvinder, der søger tilflugt på danske kvindekrisecentre, etnisk minoritetsbaggrund - noget, der dog også
skyldes, at for eksempel familiesammenførte kvinder har et særligt behov for hjælp, fordi de ikke har egen
familie, de kan få støtte hos.
Dette projekt har øget vores viden om etniske minoritetskvinder og vold i nære relationer. Det bygger på
interviews med etniske minoritetskvinder, der har været udsat for vold, og med fagfolk, der arbejder med at
hjælpe sådanne kvinder.
Analyser af interviewene viser, at indvandrere og flygtninge - især når de kommer i større tal fra den samme
region - til dels lever i det, man kalder "transnationalesociale felter". Det betyder, at praksisser og værdier
såvel fra oprindelseslandet, som fra Danmark, har betydning. Her er skilsmisse et godt eksempel: Hvor
internationale værdiundersøgelse viser, at der er bred accept af skilsmisse i Danmark, er det modsatte
tilfældet i mange af de etniske minoriteters oprindelseslande. Tilsvarende er der forskelle i de
samfundsmæssige strukturer, der muliggør skilsmisse: En kvinde i Danmark kan nemt blive skilt, og kan
efterfølgende få hjælp fra det offentlige - noget, som ikke er tilfældet i mange andre dele af verden.

Når kvinder styrkes i Danmark, kan det forrykke magtbalancen i familien. Her søger nogle mænd at
fastholde deres dominans ved hjælp af vold. Denne vold kan udvikle sig ganske alvorligt, fordi deres
hustruer ofte udholder meget, før de søger hjælp. En grund til, at udholde vold og dårlig behandling kan
være, at man frygter at skulle forlade Danmark, hvis man bliver skilt. Dette kan være en risiko for de
kvinder, hvis ophold i Danmark er knyttet til deres ægteskabers beståen.
Et andet forhold, der kan ligge bag vold i nogle etniske minoritetsfamilier, handler om udsathed. I et nyt land
kan man opleve, at man ikke taler sproget, at ens kvalifikationer ikke rækker til at få job, og at man har
mistet meget af den hjælp, man ellers kunne få fra familie og netværk. Endvidere kan oplevelser med krig og
flugt give udfordringer som post- traumatisk stress, der øger risikoen for forekomst af vold. Samlet set er
der altså mange forskellige forhold, man skat have øje for, når vil forstå etniske minoritetskvinders
udsathed for vold i nære relationer - og yde den rette hjælp.
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