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LOVGIVNING MOD PSYKISK VOLD 
 
Barnet har ret til beskyttelse mod fysisk og 
psykisk vold og misbrug. Alligevel har Grønland 
ikke en lovgivning mod psykisk vold. MIO 
anbefaler, at der gennemføres en lovgivning, 
der bekæmper psykisk vold mod børn og unge 
i Grønland.  
 
PSYKISK VOLD I GRØNLAND  
Grønland har ingen lovgivning, der beskytter 
mod psykisk vold i nære relationer. 
I Grønland er der i lovgivningen en 
beskyttelse mod fysisk vold og seksuelle 
overgreb. Men når det omhandler psykisk 
vold er beskyttelsen mangelfuld.  
Grønland har en beskyttelse mod psykisk 
afhængighed mellem personer. Den 
omhandler vanrøgt eller nedværdigende 
behandling af sin familie, samt tilsidesættelse 
af pleje og livsnødvendigheder, men der 
mangler bestemmelser om psykisk vold. 
 
HVAD ER PSYKISK VOLD  
I den danske straffelovs § 243 defineres 
psykisk vold på følgende måde:  
Den, som tilhører eller er nært knyttet til en 
andens husstand eller tidligere har haft en 
sådan tilknytning til husstanden, og som 
gentagne gange over en periode udsætter 
den anden for groft nedværdigende,  
forulempende eller krænkende adfærd, der 
er egnet til utilbørligt at styre den anden, 
herunder ved udøvelse af negativ social 
kontrol, straffes for psykisk vold med bøde 
eller fængsel indtil 3 år. 
Psykisk vold sker i nære relationer. Personer 
med en nær tilknytning til husstanden 

inkluderer bl.a. nuværende og tidligere 
ægtefæller samt familiemedlemmer, der er 
involveret i opdragelsen af børnene.  
 
Børn er særligt udsatte blandt andet fordi de 
ofte er afhængige af den, der udsætter dem 
for psykisk vold. Når børn ser og hører vold i 
nære relationer, er det for dem som at 
opleve psykologisk mishandling. Både psykisk 
vold og overværelse af vold mod andre i 
nære relationer, har ofte lange 
følgevirkninger i samme omfang som fysisk 
vold. 
 
Psykisk hjælp til børn og unge i Grønland er 
en mangel, når det omhandler beskyttelse af 
psyken. Især hjælpen til de børn og unge, 
som har været udsat for gentagne og 
længerevarende psykisk vold. 

 
KONSEKVENSER AF PSYKISK VOLD MOD BØRN 

Konsekvenser af vold mod børn er 
velkendte og inkluderer død, skade med 
risiko for varig mén, psykiske problemer og 
kognitive vanskeligheder, som kan påvirke 
skole- og arbejdspræstationer. 
De psykologiske og følelsesmæssige 
konsekvenser kan omfatte følelsen af at 
være uønsket og udstødt, 
tilknytningsvanskeligheder, traumer, frygt 
og angst, usikkerhed og lavt selvværd, 
psykiske problemer så som angst og 
depressioner og selvmordsadfærd med 
store personlige og samfundsmæssige 
konsekvenser til følge. 
 
Kilde: General Comment no. 13 omkring 
FN’s Børnekonvention. 
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FN Børnekonvention artikel 19 indeholder 
beskyttelse af barnet mod alle former for 
fysisk eller psykisk vold, mens det er i dets 
forældres omsorg, værge (r) eller enhver 
anden person, der har pleje af barnet.  
 
FN’s Børnekonvention artikel 39 indeholder 
børns ret til hjælp, herunder retten til psykisk 
hjælp. Et barn, der har været udsat for 
enhver form for forsømmelse, udnyttelse, 
misbrug eller anden form for grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling, har ret til at få hjælp for at 
fremme fysisk og psykisk helbredelse.  
 
MIOS ANBEFALINGER  
 

 Gennemførelse af lovgivning mod 

psykisk vold i Grønland. Grønland kan 

hente erfaring med at gennemføre en 

lovgivning mod psykisk vold i 

Danmark og Norge, der begge har 

gjort psykisk vold strafbart.  

 

 Nem adgang til psykisk hjælp for børn 

og unge i Grønland.  

 

 Selvstyret i samarbejde med 

kommunerne sikrer udvikling af 

national strategi mod psykisk vold.  

 

 Selvstyret i samarbejde med 

kommunerne udvikler og sikrer, at 

fagpersoner i børn og familieområdet 

får kendskab til risikofaktorer og 

skadevirkninger samt behandling af 

psykisk vold eller overværet vold i 

hjemmet.  

 

 At Grønland udvider allerede 

eksisterende behandlingstilbud for 

udøver af fysisk vold med at etablere 

en målrettet indsats for at nedbringe 

psykisk vold. 

 
PSYKISK OG FYSISK VOLD I GRØNLAND 
I en befolkningsundersøgelse fra 2018 
angav deltagerne som alle er voksne, 
følgende:  
 

• 51% har på et eller andet tidspunkt 

i deres liv været udsat for vold 

• 35 % af alle deltagerne har været 

udsat for grov vold 

• 9,2 % har været udsat for vold 

inden for det seneste år 

• 9,5 % af alle deltagerne har i 

gennemsnit oplevet vold i 

barndommen  

• 6,8 % af deltagerne med 

hjemmeboende børn under 18 år 

har været udsat for vold det 

seneste år 

• 10 % af deltagerne uden 

hjemmeboende børn har været 

udsat for vold det seneste år 

Kilde: Bjerregaard, 2021. 

 


