Motivering for uddeling af Mathildepris 2002 til Jørn Bro
Dansk Kvindesamfund har uddelt Mathildeprisen siden 1970. Nogle år har flere fået prisen, andre år har der
ingen prismodtagere været. 24 kvinder modtaget prisen, 2 gange har vi hædret en mand, og 7 gange har en
organisation været modtager.
En enstemmig bestyrelse har i år valgt en mand til at modtage prisen, nemlig dig, Jørn Bro.
Du får prisen for dit utrættelige arbejde for at få vold i hjemmet anerkendt som en kriminel handling.
For nylig viste en spansk undersøgelse, at hver femte voksne kvinde havde været udsat for vold i sit voksne
liv, og i langt de fleste tilfælde var voldsmanden en mand, som kvinden enten levede sammen med eller
havde levet sammen med. Jamen det er jo i Spanien, vil mange sige, - her i landet kan det da ikke dreje sig
om så mange. Desværre jo - her i landet har 19% af alle voksne kvinder oplevet vold mindst én gang i deres
voksne liv. 5% har været udsat for grovere vold. Hertil kan siges at volden forekommer over hele landet og i
alle samfundslag.
Vi kender ikke det nøjagtige tal for hvor mange kvinder, der anmelder volden til politiet, - det skønnes, at
det drejer sig om 4.800 årligt. Til sammenligning hermed rykker politiet ud til husspektakler ca. 15.000
gange om året, og ca. 20.000 kvinder bliver behandlet på landets skadestuer som følge af vold. Jeg så
meget gerne, at ordet husspektakler blev erstattet af f.eks. "vold i hjemmet" .
Det er bekymrende for os i Dansk Kvindesamfund, at så få anmelder volden, men vi ved fra mange
voldsramte kvinder, at det er smertefuldt at skulle anmelde en ægtemand eller samlever og måske skulle
forklare, at man ikke har været i stand til at sige fra overfor volden. Det er blandt andet her, vi værdsætter
dit arbejde og dine udtalelser, og det er med til at gøre dig til en værdig prismodtager.
Du er ikke alene med din holdning. Ved FN's kvindekonference i Beijing i 1995 blev det vedtaget, at
regeringen skal: "Tage forholdsregler for at forebygge og udrydde vold mod kvinder samt at undersøge
årsager og konsekvenser af volden, og regeringen skal undersøge effektiviteten af de initiativer, der tages
for at forebygge".
Det er smukke ord. Danske politikere giver udtryk for, at der skal gøres noget - men handling savnes. Vi kan
ikke snakke os fra, at vi har et problem - der skal investeres ressourcer - mange endda. På kort sigt vil
indsatsen koste penge, men på langt sigt kan investeringen betale sig, ikke kun menneskeligt men også
økonomisk. Vold i hjemmet koster i dag ufattelige summer, både i direkte omkostninger og ikke mindst i
indirekte følgeomkostninger. Tænk bare på de børn, der vokser op med vold og nedværdigelse. Hvilke
problemer mon de får i fremtiden?
Vi ved, at du har kæmpet og været på banen for denne sag i mange år, og vi håber, at vi sammen kan aflive
myter som "Hun har nok selv været ude om det" eller undskyldninger i form af privatlivets fred eller
kulturelle forhold. Det glæder os, at du tør stå frem i offentligheden og give dine meninger til kende.
Alt for mange kvinder bliver ofre for volden og formår ikke at komme ud af et voldeligt forhold.

De kan sammenlignes med torturofre, der må ligge under for andres skalten og valten. Disse kvinder skal
have hjælp.
Andre vælger at flygte fra problemerne og flytte ind på et af landets 34 krisecentre. I år 2000 drejede det
sig om godt 2.000 kvinder, og med sig havde de næsten lige så mange børn. Kvinderne opholdt sig på
krisecentret gennemsnitligt 32 døgn. Hertil kommer at næsten 2.500 kvinder blev afvist på grund af
pladsmangel.
Til at tage hånd om kvinderne er der på landsbasis ca. 230 lønnede medarbejdere og 1.500 frivillige
ulønnede medarbejdere.
I Dansk Kvindesamfund arbejder vi med at skaffe midler til at etablere endnu et krisecenter i København, og
det skal være et krisecenter, der kan modtage handicappede kvinder. Desværre har vi to gange fået afvist
vores ansøgning i Socialministeriet, men vi bliver ved.
Vi beundrer dit mod. Ind imellem udgør du en énmandshær. Vi ved også, at du som leder af en stor
politikreds præger dine medarbejdere, så de bliver i stand til at håndtere en politimæssig svær opgave. Det
er også betydningsfuldt, at du som mand tager problemet alvorligt, da vi er af den overbevisning, at mænd
lytter til mænd.
Kære Jørn Bro, tak for din indsats indtil nu. Vi håber, du vil fortsætte. Tak for at du har dømt fuld vigepligt til
Vold i Hjemmet. En sag alle synes er forfærdelig, men du er en af dem, der gør noget ved det.
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