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VERKEFNIÐ ER FJÁRMAGNAÐ AF:

ÁRANGURSRÍK BYRJUN!
EFTIR Gintarė Černikienė

VERKEFNIÐ
“Norrænt-Baltískt samstarf um að taka
saman úrræði og námsefni fyrir
endurmenntun fyrir þá sem koma að
starfi með þolendum og gerendum
ofbeldis” (NPAD-2016/10025) hófst í júní
2016. Samstarfsaðilar frá Litháen,
Íslandi, Svíþjóð og Noregi eru sammála
um það að til að uppræta ofbeldi í nánum
samböndum sé nauðsynlegt að vinna
með öllum málsaðilum, gerendum og
nánustu fjölskyldu hans/hennar og
börnum.

FUNDUR SAMSTARFSAÐILA
Undirbúningstími verkefnisins hófst og
varði yfir sumarið. Allar upplýsingar, skjöl
og samningar allra þjóða sem tóku þátt
var safnað saman og komið til skila til
réttra aðila.

SAMA ÓGN
Tölfræðin er ekki einungis sláandi í
Austur Evrópu (Í Litháen hafa 67%
kvenna uppplifað ofbeldi í nánu
sambandi) heldur eru tölur frá
Skandinavíu einnig háar (32% í Svíþóð,
22% á Íslandi og 26% í Noregi) þrátt fyrir
að oft sé talað um þessi lönd sem lönd
jafnréttisins. Það er því niðurstaðan að
bæði Baltnesku og Norrænu þjóðirnar
glíma við sömu ógn í þessum málum.

Á seinni degi var áðaláherslan lögð á að
deila ábyrgð, skipta niður verkefnum og
skipuleggja komandi samstarf, auk þess
að ákveða kynningar sem hver aðili fyrir
sig myndi halda í sínu heimalandi um
aðferðir sem nýst hafa í Litháen til handa
meðferðaaðila sem sinna gerendum. Sú
aðferð var kynnt ítarlega fyrir
samstarfsaðilum og kennsluefni afhent í
lok fundar. Næsti fundartími var svo
ákveðinn, en hann skyldi vera í Svíþjóð
28.-30. Mars 2017.

Samstarfsaðilar hittust 12.-13. Október í
Šiauliai (Litháen). Fyrst var farið yfir
stöðu mála í öllum löndum og í kynningu
á starfsemi samstarfsaðilanna og hvaða
snertiflöt þeir hafa við málaflokkinn í sínu
landi.

Samstarfsaðilar
1. BIIA resource center (Svíþjóð)
2. Sólstafir (Ísland)
3. FolkenuniversitetetMidt Norge
(Noregur)

Verkefnastjórar
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir
plėtros biuras eru verkefnastjórar
verkefnisins.
Markmið verkefnisins er að þróa 1)
handbók með verkfærum, aðferðum og
2) nýja þjálfun fyrir sérfræðinga sem
vinna með gerendum og þolendum
ofbeldis með því markmiði að skapa
heildræna nálgun fyrir alla sem þjást
vegna heimilisofbeldi.
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Sólstafir (Ísland)
Sólstafir eru óformleg grasrótarsamtök
kvenna og starfshættir markast af því.
Ábyrgð á daglegu starfi deila starfskonur
jafnt. Starfskonur Sólstafa eru ekki
sérfræðingar, sálfræðingar, geðlæknar
eða félagsráðgjafar. Þær koma frá
margvíslegum starfsstéttum og það sem
tengir þær saman er reynsla þeirra sjálfra
af kynferðisofbeldi. Þar sem menntun ein
og sér tryggir ekki góðan skilning á
kynferðisofbeldi og afleiðingum þess
fyrir einstaklinginn sem verður fyrir því.
Vinnan í Sólstöfum felst einna helst í því
að gera einstaklinga meðvitaða um eigin
styrk og aðstoða þá við að breyta
sjálfsímynd sinni og eigin lífi. Í Sólstöfum
er litið svo á að þeir einstaklingar sem
þangað leita séu ,,sérfræðingarnir” það er
enginn
þekkir
betur
afleiðingar
kynferðisofbeldis en sá sem hefur verið
beittur því. Þar er leitast við að skapa
jafnræðistengsl
og
nánd
milli
starfskvenna og þeirra sem aðstoðar
leita.

CONTACT INFO
Landenmark, Ulla
E-mail: ullalandenmark@telia.com
Phone number: +46734996041

Einstaklingarnir ráða sjálfir ferðinni, hve
mikinn stuðning þeir vilja og í hvað
langan tíma. Sólstafir bjóða einnig upp á
sjálfshjálparhópa
eftir
að
einstaklingurinn hefur komið í nokkur
einkaviðtöl. Aðstandendur, foreldrar,
makar og vinir geta leitað til Sólstafa og
fengið stuðning og ráðgjöf óski þeir
þess.

CONTACT INFO
Lísbet Harðardóttir
E-mail: lisbetburid@gmail.com
Phone number: +354 697 4833

BIIA resource center (Svíþjóð)
Stofnunin vinnur að því að styðja fólk í að
taka þátt í félagslífi, vinnu og
frumkvöðlastarfi. BIIA rekur miðstöðvar í
Orebro,
Jämtland
og
Västra
Götaland. BIIA úrræðið / BIIA Resource
Center er meðlimur í Winnet Svíþjóð,
sem snýr að jöfnum vexti þar sem konur
fá tækifæri til að taka þátt í samfélaginu
á jafnréttisgrundvelli. Við erum líka í
samstarfi við mismunandi samtök,
fyrirtæki og samtök (t.d. Female
Skaraborg, sænska - íslenska National
Society o.s.frv.)

Eitt af markmiðum okkar í Svíþjóð er
frelsi frá kynbundnu ofbeldi. Ofbeldi
karla gegn konum er ein af aðalástæðum
fyrir því að ójafnvægi valds milli kvenna
og karla viðhelst. Kynbundið ofbeldi
fyrirfinnst innan allra stétta og á öllum
sviðum þjóðfélagsins. Algengast er að
ofbeldi eigi sér stað innan veggja
heimilisins þar sem fórnarlambið er tengt
gerandanum. Sænska ríkisstjórnin hefur
á undanförnum árum lagt mikla áherslu á
að bæta og herða löggjöf, efla
fyrirbyggjandi aðgerðir, og bæta úrræði
fyrir konur sem beittar hafa verið ofbeldi.
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FAST FACTS

63.3%
Kvenna í Litháen hafa orðið fyrir líkamlegu eða
kynferðislegu ofbeldi eða tilraunum til ofbeldis
eftir 16 ára aldur.

32%
Kvenna í Svíþjóð hafa orðið fyrir líkamlegu eða
kynferðislegu ofbeldi eða tilraunum til ofbeldis
eftir 15 ára aldur.

42%
Kvenna sagðist hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi
alla vega einu sinni eftir 16 ára aldurinn.

25%
Ein af fjórum konum í Noregi hefur upplifað
ofbeldi í nánum samskiptum.
NÁNARI UPPLÝSINGAR

www.domesticviolence.zispb.lt

CONTACT INFO
Sakariassen, Jo
E-mail: jo.sakariassen@fu.no
Phone number: +4793061091
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Folkeuniversitetet Midt-Norge
(Noregur)
Folkeuniversitetet
(FU)
er
stærsti
skipuleggjandi fullorðinsfræðslu í Noregi.
Fræðuslumiðstöð Mið - Noregs er stofnun
sem er rekin án hagnaðarsjónarmiða sem
miðar að því að efla símenntun, auka aðgengi
að þekkingu út frá jafnréttissjónarmiðum, efla
innsæi og færni og styrkja grunn
einstaklingsins fyrir sjálfstætt starf og
samstarf við aðra í eigin starfsgrein sem og í
samfélaginu. Stofnunin er viðurkennd út frá
lögum um fullorðinsfræðslu og er hugsuð sem
sjálfstæð menntastofnun sem viðbót við
opinbera menntun.
Við störfum ekki undir stjórnvöldum og
höfum enga eigendur. Tekjur eru notaðar til
að búa til að útvega fjölbreytt námsúrval. FU
er skipt í mismunandi landsvæði. Svæðið sem
er tilnefnt í þessu verkefni (Fræðslumiðstöð
Mið Noregs) er staðsett í Mið-Noregi.
FUMN býður upp á bæði opinn og
sameiginleg námskeið, með hagnýtu og
fræðilegu efni. Námskeiðin eru ýmst á
inngangs-, milli- eða háskólastigi.
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VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
(Litháen)
Umsóknaraðili verkefnisins og óháður
leiðbeinandi þess.
Þjónusta ZISPB felur í sér:








Þróunarvinnu og handleiðslu
alþjóðlegra verkefna, aðallega
innan
félagsmála
og
minnihlutahópa sem þurfa
félagslega aðstoð.
Þróunarvinnu og framboð á
þekkingu og endurmenntun
fyrir þá sem vinna með
gerendum - félagsráðgjafa,
sálfræðinga,
hjúkrunarfræðinga,
sjálfboðaliða o.s.frv.
Stýringu rannsókna, upplýsinga,
ráðgjöf,
utanaðkomandi
matsþjónustu;
Veita þjálfun. ZISPB leitast við
að skapa eða aðlaga nýja
sálfræðilega þjónustu og þjálfun
fyrir
mismunandi
hópa
sérfræðinga sem vinna með
félagslega jaðarsetta hópa,

CONTACT
Asta Jaseliūnienė
Gintarė Černikienė
E-mail:
a.jaseliuniene@zispb.lt
g.cernikiene@zispb.lt
Phone number:
+37067688421

veita þeim þekkingu, ráðgjöf og
fræðslu. Að hefja, taka þátt og
framkvæma bæði staðbundin
og alþjóðleg verkefni á sviði
félagsráðgjafar, formlega og
óformlega menntun; Að bæta
hæfileika, hæfni og þekkingu
sérfræðinga og sjálfboðaliða og
veita þeim aðferðafræðilega
aðstoð.
ZISPB bíður upp á fræðslu fyrir
fórnarlömb
ofbeldis,
(fyrrverandi)
gerendur. Þau fræða gerendur um
árásargirni, viðurkenningu og stjórnun,
persónuleika
geranda,
mannleg
samskipti, átök og persónulega ábyrgð.
Félagið okkar notar með góðum árangri
mismunandi aðferðir sem hafa verið
samþykktar frá öðrum samstarfsaðilum
og sem í starfi með fórnarlömbum
ofbeldis og gerenda.
Starfsmenn ZISPB starfa nú með 20
gerendum.

