
Ny analyse: Jalousi er den primære årsag til femicide i Danmark

Center for Magtanalyse har kortlagt 240 femicides i perioden 2000-2021. Analysen viser, at
mænd står bag langt de fleste femicides, mens jalousi er det hyppigste drabsmotiv. Det får nu
CMA til at råbe politikerne op i en stor aktion 8. december: Der skal afsættes øremærkede
midler, hvis kønsbaseret vold skal forebygges.

Jalousi dræber. Det kan Center for Magtanalyse (CMA) konkludere i en ny analyse.

Billedet er fra Folketingets åbning den 4. oktober 2022, hvor CMA afholdt Aktion mod Femicides. Foto: Frederica Lozzo

Analysen omfatter en kortlægning af 240 femicides begået i Danmark i perioden 2000-2021. Et
femicide er i denne sammenhæng defineret som et misogynt drab på en kvinde. På baggrund af
kortlægningen og analysen kan CMA konstatere, at jalousi er det hyppigste drabsmotiv bag femicides
i Danmark. Samtidig viser analysen, at gerningspersonerne bag langt de fleste femicides er mænd.
Kun tre sager involverede en kvindelig gerningsperson og disse drab blev begået i sammensværgelse
med en eller flere mænd.

Disse fund understreger vigtigheden af at forebygge kønsbaseret vold, før det ender i drab.

CMA råber op i aktion 8. december
Den 8. december er det et halvt år siden, at Folketinget vedtog beslutningsforslaget om en
handlingsplan mod partnervold og -drab på kvinder. Men handlingsplanen er fortsat ikke
effektueret eller finansieret, og derfor vil vi gerne samle alle til en aktion foran Christiansborgs
trapper den 8. december kl 10.30 til 12.00.

Til aktionen vil der ligge hvide måtter foran trappen til Christiansborg, og vi vil gerne invitere jer til at
sympatisere med de 12 kvinder, som i gennemsnit hvert år bliver dræbt af deres (eks)partner, ved at
lægge jer på måtterne og lukke øjnene i minimum et minut.

Kontakt for yderligere information
Anna Bernsen, forperson i Center for Magtanalyse, kriminolog og journalist.
Ditte Bjerregaard, direktør i Center For Magtanalyse. Telefon: 60 87 88 41


