Esbjerg sætter stalking på dagsordenen
I samarbejde med Dansk Stalking Center har Esbjerg Lokalpoliti og forvaltningerne Børn & Kultur
og Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune igangsat projektet Tryg i Esbjerg. Målet med
projektet er at sikre stalkingudsatte i Esbjerg den bedste hjælp og støtte.
I projektets toårige periode vil der være fokus på kompetenceopbygning hos de fagpersoner, der
kommer i kontakt med stalkingudsatte, udvikling af konkrete handleplaner og tværfaglige og
tværsektorielle samarbejdsmodeller samt udarbejdelse af undervisningsmaterialer til de unge i
udskolingen og på ungdomsuddannelserne.
Der vil blive kvalificeret medarbejdere i politiet og de to forvaltninger, der kommer til at fungere
som specialister ved sager om stalking. Disse medarbejdere deltager i udviklingen af de konkrete
modeller, materialer og handleplaner og er med til at sprede vigtig viden om stalking i kommunen
og politiet. Herudover øges viden og kompetencer hos relevante fagpersoner gennem afholdes af
seminarer og workshops.
Med deltagelse i projekt Tryg i Esbjerg bliver Esbjerg forgangskommune indenfor håndtering af
stalkingsager, ved at der genereres viden, erfaringer og resultater, der kan anvendes som
inspirationskilde for landets andre kommuner og politi i arbejdet med stalkingproblematikker.
Vil du vide mere om projekt Tryg i Esbjerg? Kontakt:
Borger & Arbejdsmarked:
Sofie Valbjørn, soval@esbjergkommune.dk
Børn & Kultur:
Kristina Junker Stengaard, krist@esbjergkommune.dk
Esbjerg Lokalpoliti:
Jesper Hansen, jh030@politi.dk
Dansk Stalking Center:
Ida Dal Gravesen, idg@danskstalkingcenter.dk
Om Dansk Stalking Center
Dansk Stalking Center er Nordens eneste specialiserede
videns-, rådgivnings- og behandlingscenter med fokus
på stalking. Centrets interventionsafdeling tilbyder
psykosocial rådgivning og psykologisk behandling for
stalkingudsatte, samt rådgivning og vejledning til
pårørende og det sociale netværk samt fagpersoner.
Derudover tilbydes behandling til udøvere af stalking.
Læs mere på www.danskstalkingcenter.dk

FAKTA OM STALKING
Mellem 100.000 og 132.000 mennesker
udsættes hvert år for stalking. Heraf er
63 % kvinder og 37% mænd.
Omkring 60.000 børn påvirkes og/eller
involveres hvert år i stalkingsager.
1/3 af de udsatte har en tidligere nær
relation til stalkeren,
1/3 har en tidligere
bekendtskabsrelation til stalkeren,
1/3 har aldrig haft kendskab eller en
relation til stalkeren.
Stalkingen har en stærkt livsforringende
indvirkning på de udsatte, som ofte
lever deres liv i evig frygt og i skjul.

Projektet er støttet af Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet

