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Nyhetsbrev nr 2

En reise mot målet

28-30 Mars, 2017
2. møte i Sverige

Kjære leser
Det siste året startet vi vår reise mot å lære med om det
arbeidet som skjer med overgripere bak volden og ofrene til
vold i nære relasjoner. Fortsatt er det slik at dette er et tema
det er vanskelig å snakke om, siden temaet har en privat
karakter. Vi har fra den opplæring som har foregått, merket
oss at personer involvert i temaet trenger å komme sammen
og dele erfaringer. Deres erfaringer er meget verdifulle og gir
oss ny innsikt.
Vi finner det også meget nyttig å delta i internasjonale møter
og bli kjent med mennesker fra Norge, Sverige, Island og
Litauen. Det å lære fra hverandre kan bidra til å skape positive
endringer rundt oss. Alt starter med et lite skritt.

13-15 September, 2017
3. møte på Island

Juni 2017
Interimrapport

Opplæring i arbeid med
barn som har opplevd
vold

Vi har tidligere presentert hvordan partnerne driver opplæring
rettet mot overgriperne til vold i hjemmet (erfaringer fra
prosjektmøtet i Litauen i oktober 2016).
I dette nyhetsbrevet vil vi fortelle om det andre prosjektmøtet,
avholdt i Sverige og Skövde av vår svenske partner BIA.
Vi håper du finner informasjon interessant og meningsfull.

Prosjektleder
Gintarė Černikienė

Les mer om prosjektet:
www.domesticviolence.zispb.lt
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Lokal opplæring
Sverige
Innledningsvis presenterte de lokale koordinatorene Robert og Ulla, som deltok i
prosjektmøtet i Litauen, status til sine kollegaer Camilla og Iris. Så utarbeidet de en
PowerPoint presentasjon på svensk.
Robert, Ulla og Camilla har holdt flere forelesninger på Skype for ca 3 deltakere, og det er
på den måten de har delt kunnskap og informasjon til 12 voksne deltakere.
“Alle våre deltakere er interessert i temaet, er engasjerte og deltaker i diskusjoner hvor vi
deler erfaringer. Det var givende for både forelesere og deltakere sa Robert

Litauen
Den litauiske partner har jobbet med 14 deltakere fra sin region. ZISPB har invitert de til å
dele sin erfaring innen arbeide med gjerningsmennene bak vold i hjemmet. Myndighetene i
regionen uttrykker vilje til å sette i gang et arbeide med overgripere til vold i nære relasjoner, siden
det pr dato ikke er noen organisasjoner som jobber med denne målgruppen.
Vi håper å fortsette å jobbe med dem!

Island
Islenderne har valgt en annen metode for å nå 12 deltakere, siden det er vanskelig å finne så
mange lokalt til klasseroms basert opplæring. De har valgt kontakter fra ulike interessenter og delt
materialet utarbeidet i Litauen med de, og bedt om deres feedback. De vil rette fokus mot det
området, siden det ikke er gjort så mye arbeid på Island ovenfor gjerningsmennene. Mesteparten
av fokuset på Island har vært rettet mot ofrene. Pr dato har de fått tilbakemelding fra 8 personer.

Norge
Partneren fra Norge har gjennomført opplæring for en gruppe menn som er under omskolering til
Helsefagarbeidere. Disse vil i sitt virke møte både ofre og gjerningsmenn, og det er svært nyttig å
oppdatert kompetanse om hvordan du ser og tolker signaler om vold, samt hvordan og hvem du
skal involvere om du får slike mistanker.
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Møtet i Sverige
Møtet ble gjennomført over 3 dager. De to første dagene var
dedikert opplæring, mens den tredje dagen ble viet prosjektet og
administrative forhold knyttet til det.
Tirsdagen (28. mars) hadde vi gleden av å delta i en
opplæringssekvens med Ragnhild Åkerstedt om arbeidet med
barn som har opplevd vold i hjemmet.
Hun presenterte to metoder hun benytter. Den ene var spillterapi
og den andre var trappetrinnsmetoden. Trappetrinnsmetoden er
en behandling som går over lengre tid
Onsdag 29. mars hadde vi en interessant opplæringssekvens om
hvordan man jobbet med barn av immigranter som opplever vold
og er mellom «barken og veden» når det gjelder tradisjoner,
skikker og tro knyttet til deres foreldre og det moderne samfunnet.
Dette temaet er spesielt relevant i disse dager, siden mange land
har mange flyktninger fra Syria og ønsker å hjelpe familiene, men
har mange spørsmål knyttet til kulturelle tema.
Torsdag 30., ble vi enige om strukturen på håndboken til
opplæringsansvarlige, likeledes enige om prinsippene for å
beskrive eksemplene på beste praksis.
Vi håper å ha et utkast til beste praksis håndbok klar i begynnelsen
av juni 2017.
Vi vil dele den på både prosjektets webside og websidene til
partnerne.
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