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Forord

Vold er forkasteligt og kan ikke forsvares. Vi tager dybt afstand 

fra den. Det kan man forvisse sig om ved at kigge i straffeloven 

og – især – på de stramninger, der er sket de senere år. Vi kan 

også tale både bange og bekymret om volden som et monster, 

der truer os, og som burde skydes eller aflives. Nogen må hjælpe 

os. Gøre noget. Men vold er også andet end forkasteligt. En al-

mindelig aften hos familien Danmark kunne fx se sådan ud. I 

stuen sidder far og mor og ser en nyhedsudsendelse. Der er flere 

indslag om krig og vold. De ser på … måske med en følelse af 

vrede og afmagt eller måske med en skrækblandet fascination. 

Bagefter ser de en dokumentarudsendelse med politiet på arbej-

de og mærker pulsen stige, når der bliver tændt for sirener og blå 

blink. Aftenen sluttes af med en krimi. Et godt gys og så godnat. 

På sit værelse sidder sønnen på 12 år bænket ved computeren. 

Han er i gang med sit sidste nye GTA-spil, hvor han kører rundt i 

stjålne biler i L.A. og forsøger at plaffe konkurrerende gangstere 

ned. De fodgængere, han møder på sin vej, bliver også mejet ned. 

Det giver nemlig point. På et andet værelse sidder storesøster på 

15 og kigger på en musikvideo, hvor en hårdtpumpet fyr med 

guldkæde rapper om blodhævn, mens hun sms’er med sin kære-

ste om, at de snart skal ind at se den nyeste drengerøvsfilm. Der 

er de fedeste voldsscener, skriver han.
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Det er dette underlige univers med afstandstagen og fascina-

tion, der omgiver os, og som unge er vokset op i. Ikke så sært 

at holdningerne til vold kan være præget af både tvetydighed 

og forskellighed. Nogle bliver opslugt af subkulturer, hvor vold 

er magt og et instrument til at styre med. Andre kigger på de 

voldelige kulturer fra sidelinien og leger med udtrykkene på en 

mere symbolsk måde. Nogle tager dybt afstand fra den virkelige 

vold, men kan godt lide at gyse over den fiktive. Nogle virker 

meget frygtindgydende, nogle er meget frygtsomme, og sådan 

kunne man blive ved. For der er et utal af tilgange til vold som 

fænomen.

I Vold	fra	alle	sider er det den virkelige vold, som er i fokus. Den 

vold, som unge udøver og udsættes for. Både ofre og gernings-

mænd kommer til orde i de interviews, som denne bog er bygget 

op om. Det er bogens ambition at vise, at volden har mange an-

sigter. Vold udøves i opdragelsen, i parforhold, på gaden, blandt 

piger eller af yderligtgående fodboldfans. Men der er ikke vand-

tætte skodder mellem de forskellige arenaer. Man kan fx både 

være voldelig over for sin kæreste og være meget aggressiv, når 

man går i byen … og måske selv have været udsat for vold som 

barn. Vold kan avle vold, men hos nogen også en lede over det, 

man gør. „Jeg føler mig svag, når jeg slår,“ siger en dreng på 16 år 

fx. Han – og andre – vil i virkeligheden gerne noget andet. Holde 

op. Lade være. Leve et almindeligt liv. Nogle af de voldsomme 

unge har både vilje og mod til – i det mindste at forsøge – at gøre 

noget ved det. Andre bliver tvunget til det.

Ofre for vold reagerer forskelligt, og deres reaktioner afhæn-

ger af mange ting, fx gerningsmand og voldens karakter og om-

fang. Har man været udsat for vold af en forælder eller kæreste, 

er det et alvorligt tillidsbrud, som det kan være svært at forstå 
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og acceptere. „Hvorfor skulle hun slå mig, når jeg var så lille og 

hjælpeløs?“ siger en ung pige fx med en blanding af vrede og 

fortvivlelse over sin mors vold. Når man udsættes for vold på 

gaden eller til en fest, rammer volden som et lynnedslag, og det 

kan sende chokbølger gennem krop og sind. Det kan udløse en 

diffus angst, en stærk vrede og igangsætte voldsomme fantasier 

og drømme om hævn. En 14-årig dreng siger: „Hvis de rører mig 

igen, er jeg bange for, at jeg går helt amok og slår dem ihjel.“ Of-

renes beretninger gør indtryk, og det er tankevækkende, at de og 

deres familier ofte står meget alene med at håndtere krisen.

Vold	fra	alle	sider indeholder ikke kun interviews med de unge 

selv. Forskellige fagpersoner sætter de unges oplevelser i perspek-

tiv og bidrager med væsentlige vinkler på temaet – fx historiske, 

psykologiske, sociale og kriminologiske. Desuden bidrager de til 

at få de rette proportioner ind, når man skal vurdere voldens 

omfang. Antallet af anmeldelser stiger, men der er ikke tegn på, 

at den samlede vold blandt unge er i stigning. Men omvendt er 

antallet af unge, der er involveret i voldelige handlinger, stadig 

stort. Ifølge rapporten „Ung og køn“ (fra Ministeren for Lige-

stilling) har over halvdelen af drengene i 8. klasse inden for det 

seneste år været involveret i vold på den ene eller anden måde, fx 

slagsmål, vold eller trusler. Det samme gælder for cirka en fjer-

dedel af pigerne.

I førnævnte rapport nævnes det, at der er en tæt sammenhæng 

mellem holdninger og handlinger. De unge, der udøver vold, er 

af den opfattelse, at vold kan give respekt og status i kammera-

ternes øjne. Holdning og handling bider på den måde sig selv i 

halen på en meget uheldig måde. Men det viser også, at man kan 

forebygge vold ved at påvirke holdningen til det. Og det er netop 

det sidste, der er en af de væsentligste hensigter med denne bog. 
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Med andre ord – det seje skal pilles ud af volden. Den virkelige 

vold er nemlig ikke fed på en filmisk måde. Den er frastødende 

og ubehagelig.

Det gælder også den vold, der bliver optaget med mobilkame-

raer, og som går under den misvisende betegnelse happy	slapping. 

Happy	slapping er en dobbelt ydmygelse af ofret. Der er smerten 

ved selve overfaldet og så smerten over at se sine lidelser præsen-

teret som et ’sjovt filmklip.

Modelfoto
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Vold	 fra	 alle	 sider har primært de unge selv som målgruppe, 

men kan læses af alle med interesse for temaet. Bogen er velegnet 

til kriminalpræventiv undervisning og projektarbejde i folkesko-

len og på ungdomsuddannelserne. I tilknytning til bogen er der 

udgivet et arbejdshæfte med opgaveforslag til bogens tekster og 

med ideer til temaarbejde.

	 	 	 Per	Straarup	Søndergaard




