Forslag om at lave en to-måneders opmærksomhedsperiode
omkring vold (f.eks. feb.- marts 2019).
Vi har et godt tilbud til jer, der gerne vil være med til at bryde tabuet og tavsheden i forhold til vold.

1.

Skoler med overbygning får besøg af ”Bryd tavsheden” som på 1½ time gennem små spil
og debatter sætter fokus på vold i familien og i mindre grad vold mellem kærester. Se
yderligere på www.brydtavsheden.dk
Indledningsvis vil de forebyggende rådgivere præsentere sig for eleverne for at de kan få en
viden om hvor og hvordan de kan få hjælp. Her fortæller de også om tavshedspligt og
underretningspligten og hvilken hjælp man yderligere kan få fra kommunen.
I forbindelse med oplægget – om muligt inden - vil de forebyggende rådgivere meget gerne
bruge ca ½ time på et personalemøde for at fortælle om vold og procedure i forbindelse med
en underretning.
I vil blive præsenteret for en særskilt invitation med datoer, hvor I kan tilmelde jer endeligt.

Tilbuddet bliver præsenteret på SSP-teamet og i resurseteamet.
2. Invitation til fyraftensmøde d. xxx med temaet ”Børn i familier med vold”. Fyraftensmødet
retter sig mod medarbejdere, som har med børn og unge at gøre i dagligdagen for at øge
bevidsthedens om voldens mange ansigter, signaler og handlemuligheder
Indhold: viden fra f.eks. LOKK eller ”Bryd Tavsheden”, plads til refleksion samt præsentation
af FCK-sagsbehandling.
Vi sender en særskilt invitation ud
3. Særlig fane på SSP’s hjemmeside med henvisninger til organisationer, som har viden om
vold og som kan give hjælp. Vi vil ligeledes præsentere eksempler på
undervisningsmateriale suppleret med aktuelle artikler om emnet.

HVORFOR?
Formålet er at give medarbejdere med en tæt relation til børn og unge suppleret med sagsbehandlere en opdateret
viden om voldens ansigter for derigennem at øge bevidstheden om mulige handleredskaber.
Formålet er ligeledes at bevidstgøre unge om deres sårbarhed i forhold til at være udsat for vold eller selv være voldelig.
De unge skal ligeledes have en indsigt i normaliteten vedr. brug af vold.

Ønsket effekt er at bryde tavsheden om udsathed for og udøvelse af vold – vi ser, at unge oplever en tryghed ved at
snakke med rådgivere o.a. voksne omkring dem, når de oplever problemer ved vold i deres liv.

HVAD?
Forståelse af vold:
Vold er en handling eller en trussel, der uanset formålet kan krænke en anden persons integritet, eller som skræmmer,
smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på
andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling
der er sket i affekt.
Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældre eller andre omsorgsgivere, som
er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets
udvikling og sundhed i fare (Kilde: Socialstyrelsen)

Forskellige former for vold:
Fysisk vold
Psykisk vold
Seksuel vold
Økonomisk vold
Stalking
Materiel vold
Digital vold

Baggrund:
Relevant statistik og anerkendt viden om konsekvenser:
Hver 6. ung i 8. klasse har været udsat for vold i hjemmet indenfor det seneste år. Det svarer til 3-4 i hver 8. klasse (SFI
2016)
Det er lige så skadeligt at være vidne til vold i hjemmet som selv at blive udsat for vold (Kilde??)
Det enkelte offer kan have været udsat for vold flere gange. Ifølge offerundersøgelsen (Justitsministeriet 2016) har 40 %
af voldsofrene i 2016 været udsat for vold mere end en gang i løbet af et år, og 22 % af voldsofrene har været udsat for
vold tre gange eller mere
Seneste rapport fra Statens institut for folkesundhed: ”Vold og seksuelle krænkelser” 2018

Opmærksomhed i Udsatterådet.
På møde d. 14.6.2018 blev Udsatterådet kort præsenteret for ”Vold og seksuelle krænkelser” En afdækning af omfang
og udvikling af seksuelle krænkelser samt en analyse af erfaringer med digitale seksuelle krænkelser (Statens institut for
folkesundhed (SDU) 2018). Rapporten sætter fokus på den fysiske vold, seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser.

Problemstillingen blev kort efter fulgt op af repræsentanter for Udsatterådet, FCK og SSP med en konklusion om, at det
er nødvendigt at sætte forebyggende ind.

Ønske fra de forebyggende rådgivere om at sætte fokus på, hvordan vi kan få børn og unge til selv at henvende
sig.

Ønske fra SSP om at sætte fokus på voldens betydning med det kriminalpræventive sigte.

Efter opmærksomhedsperioden vil arbejdsgruppen sætte sig sammen og vurdere internt hvilke læringspunker
vi har haft i såvel processen som af effekten.

Arbejdsgruppen består af forebyggende rådgivere Joan Hasling og Camilla S. Kristensen samt Tina Rath og Pia Borg fra
SSP-sekretariatet.

