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KOMPETENSUTVECKLING FÖR ATT HJÄILPA OFFER 0CH FÖRÖVARE AV VÅLD I NÄRA
RELLATIONER, I HEMMET
Den här gången vill vi dela med oss av en artikel som vi har förberett och delat med vuxenutbildare
över hela Europa genom EPALE-plattformen.
Översikt
Våld i hemmet finns i alla samhällen och det är en utmaning för varje land och kultur. Europeiska unionens
byrå för grundläggande rättigheter genomförde en undersökning i 28 EU-länder 2014 och det visar att 32%
av kvinnorna i Sverige har upplevt fysiskt och / eller sexuellt våld eller hot av en tidigare partner sedan 15
års ålder. En studie om våld mot kvinnor som utförs av Islands isländska ICE-CCFR Forsknings- och
utbildningsinstitut på uppdrag av socialdepartementet 2010 konstaterade att 22% av kvinnorna på Island
hade varit föremål för våld i ett intimt förhållande någon gång efter 16 års ålder. I Litauen indikerar
undersökningar att 63,3% av litauiska kvinnor har blivit offer för manligt fysiskt eller sexuellt våld eller hot
efter sin 16-årsdag. Så de nordiska och baltiska länderna delar samma utmaningar i denna fråga..
Det är fortfarande en stor utmaning för det moderna samhället, eftersom misshandel fortfarande är
orapporterade. Kvinnor, män, barn upplever kontinuerligt känslomässigt, fysiskt och andligt lidande,
förövarna fortsätter sitt destruktiva beteende. I de flesta EU-medlemsstater fram till relativt nyligen var våld i
hemmet ansett som en privat fråga där staten spelade en begränsad roll. Det är först sedan 1990-talet att
frihet från våld mot kvinnor (alla former) har uppstått som en grundläggande rättighet.
Effekterna av våld i familjen är bred, påverkar enskilda upplever av missbruket, påverkar barn som utsätts
för våldet och påverkar även samhället. Våld i familjen gör ont i djupet och kan lämna permanenta psykiska
och känslomässiga ärr, som har stor inverkan på det framtida livet och kapacitet i samhället.
Olika strategier skapas för att ta itu med detta problem. Tjänster skapas för att hjälpa utsatta av våld i
hemmet och förändra beteendemönster hos förövarna. Vanligtvis är dessa tjänster åtskilda och hjälp ges till
enskilda individer. En helhetssyn med arbetet med alla inblandade parter om våldet i hemmet används
sällan. Verkligheten är också att det finns skeptiker som inte tror att det är nödvändigt att arbeta med
förövarna, att de måste straffas, separeras från de missbrukade. Det finns dock bevis på att partners
partnerstöd är fördelaktigt. Till exempel genomförs i Storbritannien “Domestic Violence Intervention Project”
för att arbeta med både förövare, kvinnor och barn som har upplevt våld och deras resultat visar att
förekomsten av upprepat våld har minskat med 89%, även frekvensen och allvaret av fysiskt våld och
emotionellt missbruk. Även upphör vissa män helt och hållet med fysiskt våld (70% av kvinnorna
rapporterade att de inte upplevde något mer våld sedan deras engagemang i tjänsten). Det uppnås
varaktiga förbättringar av kvinnor och barns säkerhet (78% av de hänvisade socialarbetarna bedömde att
barn var mycket säkrare) och barnen fick möjlighet att bo tryggt hos sina familjer istället för att komma in i
allmän vård.
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INNOVATIVT_INITIATIV
För att uppnå hållbara och långsiktiga resultat
är det därför nödvändigt att arbeta inte bara
med utsatta av våld utan även förövare. För att
ge kvalitativ komplex hjälp till dessa
målgrupper är det nödvändigt att förbättra
kompetensen hos vuxenutbildare som arbetar
inom detta område.
Därför har VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos
ir plėtros biuras (ZISPB) från Litauen initierat
projektet NORDPLUS ADULT. Ett nordiskt och
baltiskt samarbete i skapandet av ett innovativt
utbildningsprogram för vuxenutbildare att
arbeta med förövare, kvinnor och barn som
drabbats av våld i hemmet (NPAD2016/10025) för att bidra till att förändra denna
situation. Projektets bakgrund bygger på tron
att det är nödvändigt att tillämpa en helhetssyn
för att hjälpa alla parter som är involverade i
våld i hemmet. Både förövare och offer
(kvinnor, barn).
Erfarna och kvalitativa partners har blivit
inbjuden att bilda konsortiet. Partners från
Island
(Solstafir)
och
Sverige
(BIIA
Resurscenter) har erfarenhet av att arbeta
med kvinnor, barn som drabbats, ZISPB från
Litauen
arbetar
med
förövarna.
Folkeuniversitetet Midt-Norge från Norge har
stor erfarenhet av träningsprogram och
förberedande av vuxenutbildning.
För närvarande är partnerskapet i färd med att
kombinera de olika erfarenheterna av partners
och skapa ett utbildningsprogram som våren
2018 kommer att testas i 4 baltisk-nordiska
länder och ackrediteras i Litauen för att
förbereda socialarbetare att ge stöd till alla
parters som är involverade i våld i hemmet.
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Detta kommer att bidra till att tillhandahålla kvalitativa tjänster som minskar våldets negativa effekter på livet
för utsatta och förändra beteendemönster av våldsförövande personer i hemmet.
Kompetensutveckling, förberedelse av vuxenutbildare uppnås också genom lokala träningstillfällen som
organiseras vid återkomsten från den utbildning som projektpartnerna erbjuder. Exempelvis var
projektpartnerna i oktober 2016 i Litauen och har introducerats med metoderna för att förändra våldsamma
beteendemönster hos förövare av våld i hemmet. I slutet av mars 2017 åkte företrädare för
partnerorganisationer till Sverige för att lära av BIIA-resurscentrets utbildare om arbetet med barn som
drabbades eller bevittnade våld i hemmet. Helt nyligen (september 2017) kom partners tillbaka från Island
där "Solstafir" presenterade den bästa arbetsmodellen ("Stigamot-metoden" som de kallar den) för arbetet
med kvinnor som drabbats av sexuellt eller annat våld i hemmet. Efter varje besök har kunskapen delats
med minst 12 vuxenutbildare i Sverige, Island, Norge och Litauen.
Utöver detta, som en del av projektet fins Good Practice Handbook med metoder, verktyg för att arbeta
med kvinnor, män och barn som är involverade i våld i hemmet. Boken har utarbetats på engelska
(http://domesticviolence.zispb.lt/en/products/). Den innehåller de mest använda och effektiva metoderna
som identifierats av partners i arbetet med förövare och överlevande av våld i hemmet.
Snart kommer handboken att finnas på litauiska, svenska, isländska och norska och tillgänglig på
projektets webbplats http://domesticviolence.zispb.lt
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