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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)
Socialstyrelsen (Rambøll?) har foretaget en evaluering af krisecentertilbuddene i årene 2013-2015.
Ifølge krisecentrenes egne oplysninger udgjorde etniske minoritetskvinder på daværende tidspunkt
50 % af kvinderne på centrene. Krisecentrene beskrev desuden, at de oplevede en stigning i
antallet af kvinder med ikke-vestlig minoritetsbaggrund. Forslaget til lovændringen har således stor
relevans for Rådet for Etniske Minoriteter. Rådet pointerer, at det er vigtigt at vedkende, at
kvindernes enkelte situationer på centrene er komplekse. Evalueringen afdækker eksempelvis, at
kvinder, der venter svar på deres opholdstilladelse, kan være under ekstra psykisk pres. Derudover
har mange af de etniske minoritetskvinder på krisecentrene været udsat for æresrelaterede vold,
hvilket inkluderer alt fra fysisk- eller psykisk vold til social kontrol og tvangsægteskaber. Alt dette
vidner om, at kvinderne på krisecentrene er i en psykisk belastet situation. Det er derfor nødvendigt
at kvinderne får den tilstrækkelig hjælp, de har behov for, og Rådet for Etniske Minoriteter ser
derfor med tilfredshed på lovforslaget om psykologbehandling til kvinder, der får ophold på
krisecenter.
Rådet vil i forlængelse af høringssvaret komme med en pointe om et tidligere lovforslag, hvori
gruppen af kvinder på krisecentre er særligt udsatte. Den 14. oktober 2019 angav Rådet tilfredshed
med lovforslaget fra Beskæftigelsesministeriet om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.
Rådet vil dog gøre opmærksom på, at det i reglerne for midlertidigt børnetilskud gælder at
personen på eksempelvis integrationsydelse eller kontanthjælp og deres barn har fælles
folkeregisteradresse for at kunne få udbetalt det midlertidige børnetilskud . Dette er ikke altid muligt
for kvinderne på krisecentre, hvor børnene ikke bare kan ændre 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. Rådet gør derfor opmærksom på, at
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-2denne gruppe af kvinder er i klemme i forhold til udbetaling af det midlertidige børnetilskud.
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. Rådet håber,
man vil tage højde for disse problematikker, når ydelseskommisionen vedtager den nye ydelsere…
Denne problematik som endnu rammer den udsatte gruppe på krisecentrene vidner om, hvor vigtigt
den psykolog hjælp dette lovforslag udbyder, er.
Med venlig hilsen

Halima El Abassi
Forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter
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