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Mary Fonden og Center for Familieudvikling indleder projektsamarbejde 

 
Mary Fonden har i samarbejde med Center for Familieudvikling og Ole Kirk’s Fond igangsat 

udviklingen af et projekt, der skal opbygge sunde, nære relationer og forebygge fysisk og psy-

kisk kærestevold. 

 

Projektet er inspireret af indsatser i USA, Canada og Norge og vil være målrettet folkeskolens ud-

skoling. Ambitionen er således at sætte tidligt ind, så de unge lærer at løse konflikterne, før de risi-

kerer at udvikle sig til kærestevold. Det nye projekt udvikles i 2013 og testes på udvalgte skoler i 

løbet 2014. 

”Grundlæggende er der behov for, at unge får støtte og inspiration til, hvordan vi mennesker kan 

udvikle gode relationer. Jeg kunne ønske mig, at relationsundervisning generelt kom på skoleske-

maet, da det er et så vigtigt tema i forhold til børns og unges trivsel og udvikling. Det er derfor en 

stor glæde for Center for Familieudvikling, at vi nu i samarbejde med Mary Fonden og med generøs 

støtte fra Ole Kirk’s Fond kan sætte fokus på så vigtigt et emne”, siger psykolog Annette Due Mad-

sen, der er leder af Center for Familieudvikling og medlem af Børnerådet. 

Tal fra en undersøgelse i Mary Fondens Unge Tænketank (marts 2012) blandt 15-24-årige viser, at 

9% af pigerne og 5% af drengene har oplevet fysisk vold i et forhold. 20% af pigerne og 11% af 

drengene har oplevet psykisk vold. Målet i projektet er at sætte tidligt ind, så de unge kan få redska-

ber til at løse konflikterne, inden det måske udvikler sig til kærestevold. 

Center for Familieudvikling er en selvstændig non-profit organisation, som blev etableret i 2004 for 

at give hjælp til at opbygge gode relationer og forebygge brud i familier. Centeret er drevet med 

økonomisk støtte fra bl.a. Ole Kirk’s Fond og satspuljemidler fra Socialministeriet. 

 

 

Læs mere på 

www.maryfonden.dk  

www.familieudvikling.dk 
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