“Norrænt-Baltískt samstarf um að taka saman úrræði og námsefni fyrir endurmenntun fyrir þá sem koma að starfi með
þolendum og gerendum ofbeldis”

Fréttabréf Nr. 2

Á leið til fundar við
markmiðin
Kæru lesendur,

March 28
2nd fundur í Svíþjóð
September 13-15, 2017
3rd fundur á Íslandi

Síðasta ár höfum við leitast við að efla þekkingu okkar um
upptök og stöðu á málefnum ofbeldis í nánum samböndum. Því
miður er enn erfitt að opna umræðuna um þennann málaflokk í
mörgum löndum þar sem slík mál eru oft álitin “einkamál” . Við
höfum tekið eftir í samskiptum okkar við þá sem vinna innan
málaflokksins að samvinna allra sem koma að slíkum málum
þurfa að vinna saman og deila þekkingu sinni. Þeirra þekking er
sú mikilvægasta og gefur raunhæfa sýn á stöðuna hverju sinni.

Júní 2017
Interim Report

Þjálfun í vinnu með
börnum sem hafa þurft
að þola heimilisofbeldi.

Okkur hefur einnig þótt það afar áhrifaríkt að taka þátt í
fjölþjópðlegum fundum um málefnið og fá fræðslu um stöðu
mála í Noregi, Litháen og Íslandi. Samvinnan mun alltaf verða til
aukinnar þekkingar allra aðila
Í þessu fréttabréfi munum við segja frá því hvernig við nýttum
okkur, og miðluðum áfram þeirri þekkingu sem við fengum á
fundi með samstarfsaðilum í Litháen (okt. 2016) auk þess að
segja frá fundi sömu aðila í Skövde, Svíþjóð (mars 2017) sem
leiddur var af samtökunum BIIA
Það er ósk okkar að þessar upplýsingar muni nýtast sem flestum.
Gintarė Černikienė
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Þjálfun í heimabyggð
Svíþjóð
Í upphafi kynntu Robert og Ulla, sem tóku þátt í fundinum í Lithén efni fræðslunnar fyrri Camillu og
Iris sem vinna með þeim í BIIA. Því næst var gerð kynning sem nýst gæti til fræðslu fyrir aðra.
Sænsku samstarfsaðilarnir héldu svo kynningar í gegnum fjarfundarbúnað fyrir þrjá aðila í senn
þartil þau höfðu náð til alls tólf þáttakenda.
“Öllum þáttakendum fannst efnið afar áhugavert, tóku fullann þátt í umræðum og deildu sinni
reynslu.” – Robert.

Litháen
Samstarfsaðilar frá Litháen fræddu fjórtán aðila sem vinna með gerendum frá Naujoji Akmenė
héraði í Litháen. Þessir aðilar höfðu sóst eftir fræðslu um starf með gerendum frá ZISPB. Nýlega
hafði sveitastjórn þessa héraðs samþykkt að hefja öflugt starf með gerendum og þar til nú hafa
engir aðilar sérhæft sig í vinnu með gerendum á þessu svæði.
Við vonumst til að vinna meira með þeim!

Ísland
Íslensku samstarfsaðilarnir völdu aðra leið til að ná til þeirra tólf sem fæðsluna skyldu hljóta.
Það reyndist þrautinni þyngri að ná til fólks í persónu svo að tæknin var nýtt t il hins ítrasta.
Útbúinn var póstlisti með netföngum þeirra sem erindi áttu til fræðslunnar og boð sent út - og
þegar aðilarnir höfðu lýst yfir áhuga á þáttöku fengu þeir fræðsluefnið sent í tölvupósti til
yfirferðar og mats. Íslensku samtökin vildu sérstalega vekja máls á þessum úrræðum til handa
gerendum þarsem staða úrræða til þolenda er mjög góð, en lítið er um aðstoð fyrir gerendur.
Nú þegar hafa 8 viðtakendur “setið” námskeiðið.

Noregur
Norsku samstarfsaðilarnir héldu námskeið fyrir karlmenn sem vildu komast aftur út á vinnumarkaðinn
og starfa innan heilbrigðisþjónustu

Meira um verkefnið:
www.domesticviolence.zispb.lt

Page 2 of 3

“Norrænt-Baltískt samstarf um að taka saman úrræði og námsefni fyrir endurmenntun fyrir þá sem koma að starfi með
þolendum og gerendum ofbeldis”

Meeting in Sweden
Í Svíþjóð var fundað í 3 daga. Fyrstu tveir dagarnir voru að mestu
helgaðir fræðslu og þjálfun og þriðji og síðasti dagurinn fór í
ákvarðanir og skipulag, farið yfir það sem átti eftir að gera og
lokahönd lögð á rammaverk bókarinnar.
Þriðjudaginn 28. mars sátum við fræðslu frá Ragnhild Åkerstedt um
starf með börnum sem upplifað hafa ofbeldi innan heimilis. Hún
kynnti fyrir okkur þær aðferðir sem hún hefur notað í starfi sínu sem
meðferðaraðili.
Þann 29. Sátum við aðra áhugaverða fræðslu um starf með
börnum innflytjenda og/eða flóttafólks, sem sitja oft á milli tveggja
elda; venjum siðum og menningu foreldra þeirra - og svo þeirra
siða og venja sem eru í samfélaginu sem þau hafa flúið til.
Þann 30. mars var svo komið að ákvörðunum og skipulagningu
handbókarinnar. Við erum öll sammála um uppbyggingu og
innihald bókarinnar. Hún verður miðuð að þeim sem sjá um fræðslu
og þjálfun starfsfólks sem sinnir gerendum og þolendum í
ofbeldismálum.
Við höfum einnig sammælst um að bókin muni verða einskonar
gagnagrunnur úrræða í hverju landi fyrir sig, ásamt upplýsingum
um aðferðir og efni sem nýst gæti þeim sem nota bókina. Það er
stefna okkar að undirbúningi “Good practice handbook” verði
lokið í júní 2018 og mun hún verða aðgengileg á vefsíðum
samstarfsaðilana og aðgengileg öllum.
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