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 Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service 

(psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter)   
 
Ifølge Socialstyrelsens evaluering af krisecentertilbuddene udgjorde etniske minoritetskvinder i 2013-
2015 50 % af kvinderne på centrene, og tallet er desværre stigende. Mange af kvinderne på 
krisecentrene har været udsat for æresrelaterede vold, hvilket inkluderer alt fra fysisk- eller psykisk 
vold til negativ social kontrol og tvangsægteskaber. Det er derfor nødvendigt at kvinderne får den 
tilstrækkelige hjælp, de har behov for, og Rådet for Etniske Minoriteter ser med tilfredshed på 
lovforslaget. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at den psykologbehandling, der tilbydes 
kvinderne, skal udføres af kvalificerede psykologer, der kender til kvindernes problemer. Derudover 
er det vigtigt at tilbyde tolkebistand til de kvinder, der ikke mestrer det danske sprog, idet en 
behandling ellers vil være formålsløs. Mens det således er positivt, at der gives mulighed for 
psykologbehandling, vil Rådet gerne påpege, at kvinderne også kan være meget trængt økonomisk. 
Den netop vedtagne L 1550 om midlertidigt børnetilskud hjælper desværre ikke disse kvinder. 
Reglerne kræver en fælles folkeregisteradresse, og det er ikke altid muligt at ændre børnenes 
folkeregisteradresse til trods for, at de bor på centrene med deres mor. Ifølge den tidligere nævnte 
rapport har 59 % af kvinderne på krisecentrene børn. Disse kvinder er i højere grad på 
kontanthjælp og har et lavere uddannelsesniveau end kvinder uden børn på krisecentrene. 
Udgangspunktet er, at kvinder betaler for opholdet gennem deres arbejdsindtægt, pension, 
kontanthjælp eller anden indtægt. Børn af kvinder på krisecentre har ofte brug for yderlige hjælp, 
og det er derfor problematisk, at de ikke får gavn af det midlertidige børnetilskud.  
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