Referat af Sparringsdag for nordiske NGO’ere
Ilulissat 01.september 2010
Kl. 9.15‐10.15 ‐ Præsentation af NGO’er og forskere
Thorunn Thorarinsdottír (Island), leder af Stígamót (”hvor stierne mødes”) www.stigamot.is , støttecenter
for kvinder og mænd der har været udsat for incest og kvinder udsat for vold.
Stígamót blev grundlagt d. 8. marts 1990. I dag er der fem ansatte og inkluderer også ofrer for trafficking og
prostitution, da det også er vold mod kvinder. Udover terapi og støtte, gør Stígamót også opmærksom på
konsekvenser af vold. Deres arbejder sker i samarbejde med andre grupper, med lignende formål. Deres
store udfordring er at hjælpe kvinder i bygderne. Det er svært at etablere støttehjem i bygder. Erfaringen
har vist at det bedste er at flyve derhen og lade kvinderne komme til repræsentanterne fra Stígamót.
Centret modtager ca. 500 personer hvert år, heraf kommer omkring 220 for første gang. Centret oplever
også en stigning i antallet af udenlandske kvinder, der kommer som følge af problemer med vold. Stigamót
har samlet data gennem 20 år. Kvinder der kommer til centret skal udfylde et skema, både med personlige
oplysninger samt et skema med oplysninger om deres voldsudøver. Det er utrolig vigtigt med data! Ikke
mindst fordi dokumentation er vigtigt, når der skal søges penge.
Stígamót er med i nordisk samarbejdsgruppe mod vold mod kvinder, NKMV, der holder konference i
oktober i Island. 17 forskellige kvindegrupper deltager. Stigamót fylder 20 i år – og kvinder fik stemmeret i
Island i 1915 – det skal også fejres. Den 24.‐25. okt. markeres ”Kvindernes fridag”. Fordi vi stadig har 30 %
lønforskel. 2005 gik 50.000 mennesker, kvinder og mænd, på gaden klokken 14.08d). I år er det kl. 14.28
det går stadig for langsomt med ligeløn. Læs mere om konferencen på www.kvennafri.is og
www.meetingiceland.com
Bryndís Hagan Torfadottír (Island), forkvinde for Forening for kvinder i erhvervslivet:
FKA blev stiftet 1999 og har mellem 600 og 700 medlemmer. Deres primære fokusområde er kampen for
ligeløn, større andel af bestyrelsesposter til kvinder, i dag er der kun omkring 5 % pt. Kvinder i bestyrelser.
Altinget har besluttet, at inden 2013 skal 40 % af bestyrelser udgøres af kvinder. Ved frivillighed først,
dernæst må der evt. laves lovforslag.
Thordur Kristinsson (Island), Antropolog:
Oplyste om Forening for mænd der siger nej til vold mod kvinder. Kampagne hvert år.
Hildur Helga Gisladottír (Island), direktør for Islands Kvindeforbund:
De gør offentligheden opmærksom på ligestilling med blomster og medier hver gang en kvinde får en post i
erhvervslivet eller i det politiske liv. Forsøger at gøre opmærksom på diskrimination i reklamer og
annoncer. Eks. med Icelandair.
Kristianna W. Poulsen (Færøerne), formand for ligestillingsnævn:
Ligestillingsnævnet skal sørge for, at ligestillingsloven bliver overholdt. Rådet består af fem medlemmer,
der udpeges hver gang der har været lagtingsvalg. Formanden udpeges af Landsstyret, derudover skal der
være repræsentanter fra arbejdsmarkedet. Rådet behandler klager fra borgere. Ligestillingsemnet er ret

1

nyt på Færøerne. Først i 2008 er ligestilling nævnt i regeringsgrundlaget. Rådet forsøger at oplyse om både
mænd og kvinder, fædres rettigheder, børns rettigheder, ligestilling i politik, og ligestilling på
familieområdet. Rådet arbejder for en systematisk tilgang til ligestillingsområdet. Der har været en heftig
debat på FB – for og imod. På Færøerne er det et stort kvindeunderskud, der er 2300 færre kvinder end
mænd, men stadig ingen reelle tiltag fra regeringen.
Birta Biskopstø (Færøerne), forkvinde for kvindeforeningernes paraplyorganisation KSF:
Paraplyorganisationen har fem organisationer under sig og selv er hun formand for den største
kvindeforening er i Torshavn. Kvindeforeningerne har oplevet tilbagegang af medlemmer, ned på 100 mdl.
Ved ikke hvorfor. De fleste organisationer blev opstartet i 1950’erne, men der er f.eks. en nyere
organisation ved navn ”Valkyrierne” der er mere progressiv. Der er stort underskud af kvinder på
arbejdsmarkedet, man kender til problemet, men har ikke fokus på det. Paraplyorganisationen er med i
nordiske kvindesamfund, hvor de har en repræsentant, dog uden stemmeret. Derudover har
organisationen fokus på abort, da der ikke er fri abort på Færøerne samt fokus på kvinder i politik og
arbejder for indflydelse på lovforslag. Som det er nu har man på Færøerne talt om ligestilling, men ikke
gjort så meget aktivt endnu. Alt arbejde er frivilligt og ulønnet.
Kl. 10.30‐11.00 ‐ Præsentation af islandsk undersøgelse om vold v. Kristín Ástgeirsdóttir
Kristin Ásrgeirsdóttir har været direktør for Islands ligestillingscenter i tre år. Hun er historiker af
uddannelse, har været aktivist inden for kvindebevægelsen og medlem af Kvindelisten i Altinget. Hun har
drevet kønsforskning indenfor historie, med kvindebevægelsens historie som speciale.
Diskussionen i Island om vold mod kvinder er gået op og ned – indimellem har det være kraftigt debatteret.
De seneste par år har der været en stor diskussion indenfor kirken. Tidligere, nu afdød, biskop blev i 1995
anklaget for overgreb og voldtægtsforsøg på en række børn. I dag diskuterer man kirkens reaktion, især
efter at biskoppens datter er stået frem og fortalt, at han har misbrugt hende som barn. Han er død nu –
hun er 55 år i dag. Sagen omkring biskoppen afstedkom den første større undersøgelse af vold mod kvinder
i 1996. Ca. 1800 kvinder oplever hvert år vold og overgreb, det er både kærestevold og vold indenfor
ægteskaber. Mest farlige er vold efter skilsmisser, det er ofte i disse voldssager at kvinder bliver dræbt.
I Island har den offentlige sektor ikke taget ansvar for volden, men overladt det til NGO’er. I 2005 fortalte
en kvinde om sin barndom med incest, og derefter kom der også historier fra Statens hjem for drenge –
ligeledes et mørkt kapitel i Island historie. I 2006 kom den første femårige handlingsplan om kønsrelateret
vold, vold mod kvinder og vold mod børn, og det er netop bestemt at der skal udarbejdes en ny
handlingsplan. Voldtægt er et stort og skjult problem i Island. Kun 13 % af voldsramte kvinder tilkalder
politiet. Tallet endnu lavere når det drejer sig om voldtægt. Kun en lille del kommer til domstolene.
Kl. 11.00‐11.15 ‐ Spørgetid og diskussion:
‐ Retssystemet skal også inddrages – fungerer det, skal strafferammen skærpes?
‐ Inspiration fra den østrigske model, hvor gerningsmanden fjernes fra hjemmet i stedet for kvinden
og barnet.
‐ Vigtigheden af uddannelse understreges.
‐ Det er essentielt at sundhedspersonale i deres uddannelse bliver undervist i voldsobservationer.
‐ Hidtil har tavsheden været normen: Alle fået at vide at de skal tie. Gør det svært i dag at tale om
det, især for mænd, der har været voldtaget. ”Det bliver i familien”.
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Flere tør godt tale om volden. Men ikke med trusler om vold. Ikke kun familien som barrierer men
også myndigheder, politiet, samfundet. Kun i ca. ½ af anmeldelser bliver der fra det offentliges side
gjort det nødvendige.
Indberetningspligt bliver ikke brugt. Det er offentligt omsorgssvigt.
Tilhold er i loven men det bliver ikke brugt.
Finske undersøgelser viser, at nr. 1 er vold på arbejdspladsen. Dernæst vold i nære relationer.
Der har været engelske undersøgelser af gerningsmanden.
Vigtigt at vi får mænd med i debatten. De fleste mænd anvender trods alt ikke vold.

Kl. 11.15‐12.00 ‐ Gruppearbejde:
Hvordan kan man tackle udfordringerne med at italesætte voldsproblemer i samfundet?
Gruppe 1:
 Sætte ind over for børnene. Tidlig indsats. De skal diskutere hvad vold er. Tendens til at fjerne fokus
fra problemet – vi mangler faggrupper og journalister der kan fokusere på problemet.
 Forældre og mandlige rollemodeller. Eks. med Island, hvor unge mænd taler med jævnaldrende
unge og viderebringer budskab om, at det ikke er en del af den mandlige identitet at udøve vold.
Det er nødvendigt at inddrage mænd. (Stigamót havde eks. produceret underbukser med teksten
”Jeg tager ansvar” påtrykt)
 Der er behov for løsninger, eks. boliger og hjælp. Så det ikke er det, der forhindre voldsramte i at
bryde ud af forholdet.
 Konflikthåndtering med værktøjer, eks. på døgninstitutionsområdet med børn og unge.
 Arbejdspladser skal implementere ligestillingspolitik.
Gruppe 2:
 Der skal stadig brydes tabu. Det handler om vores samfundsstruktur, normer, mentalitet og kultur.
Der mangler mænd i kampen.
 Der skal mere handling til. På trods af enighed om holdningen til vold handles der ikke nok imod
volden.
 For at få kvinder ind i indflydelsesrige poster i samfundet er der nogle mænd, der skal (være villige
til at) afgive deres magt.
 NGO’er skal blive bedre til at indsamle statistiske oplysninger som grundlag for arbejdet mod vold
og for mere ligestilling. Arbejdet skal dokumenteres, hvorved problemerne dokumenteres. Dette
giver politikerne bedre grundlag for at træffe beslutninger og lave handlingsplaner.
 Bedre samarbejde mellem NGO’ere i Grønland.
8. marts gruppen kan nå bredere ud i samfundet ved evt. skabe samarbejde med kvindeforeninger
på kysten. KSF og Stígamót er en stemme i samfundet qua deres organisering.
 Canada‐modellen; offentlig anklage mod mænd. Samfundet kan anklage mænd for vold mod deres
samlever, hvis hun ikke selv gør det.
 Indberetningspligt – hvorfor anmeldes der ikke mere end der gør? Vi skal turde blande os.
 Hvorfor ikke flere domme end før – trods flere anmeldelser?
 Trafficking/prostitution; der tales ikke om brugerne. Det skal kriminaliseres at KØBE sex.
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Gruppe 3:
 Mænd skal inddrages mere i arbejdet imod vold. Man skal finde en vinkel der interesserer mænd
og sikrer at de ikke føler sig udstillet som krænkere.
 Det tales om forebyggelse af vold, og der skal startes tidligt. I Island har de en børnehave, hvor
kønsrollerne er sat ud af spil. Der er ikke kønsbestem legetøj, og aktiviteterne er også kønsneutrale.
Hjallastefnan – http://www.hjalli.is/information/
 Familier skal tale om vold, og det at slås som børn. Der skal ikke slås.
 Fagfolk skal uddannes så de forstår voldsproblematikker og ikke er med til at stigmatisere kvinden
yderligere.
 Det nævnes at jo højere uddannelse en voldsmand har jo oftere bruges psykisk vold.
 Det diskuteres bredt, at der skal findes en løsning på at hjælpe voldsramte kvinder i små samfund. I
Island rejser terapeuter fra Stígamót ud til lokalsamfundene, da deres erfaring siger dem at det
giver den bedste behandling.
 Strafferammen for vold og voldtægt diskuteres. Den er alt for lav både på Færøerne, Island og
Grønland. Den grønlandske anstaltstanke diskuteres, og der er bred enighed om at straffen ligger
på et meget lille sted, når man anbringes i en anstalt, får arbejde, mad og husly. I Island anses det
for nogle nærmest som at komme på hotel at være i fængsel. F.eks. er der en lov på at alle skal
have eget toilet og bad, dette gælder ikke engang for sygehuse.
 Strafferammen for vold og voldtægt skal være meget højere.
Kl. 12.00‐13.00 ‐ FROKOST
Kl. 13.00‐14.00 ‐ Gruppearbejde
Hvordan tages ligestilling op som et politisk emne?
Gruppe 1:
 Skabe debat, gennem artikler i aviser, kvindemagasiner, radio/TV, debataftener – og stille
spørgsmål til politikere både i og udenfor valgperiode.
 Mere forskning, flere data – så der kan skabes ”politik på et oplyst grundlag”
 Undervisning i skolerne
 Diskutere hvordan helte og rollemodeller fremstilles i samfundet – eks. statuer – ofte mænd. Også
en debatmulighed
 Forklar befolkningen konkret hvad ligestilling egentlig betyder. F.eks. at det handler om lige løn for
lige arbejde.
 Tilbyde ligestillingskurser til virksomheder/politikere/organisationer som overtræder eller ikke
arbejder for ligestillingsloven
 (Grønlandsk sproget) Teaterstykke om ligestilling og vold mod kvinder. Det er vigtigt med
oplevelser, også film. Dermed kan budskabet nå ud til flere. Eks. med teaterstykke om
incest/pædofili og efterfølgende debat med publikum. Meget vigtigt med gode manuskripter.
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Gruppe 2:
 Færøerne; interessant observation. Der har skullet kriser til i samfundet førend, der er lavet
lovændringer til fordel for ligestilling. (Kvinders stemmeret i 1910 ”ølkrisen”, ligestillingslov –
finanskrisen). Ligestilling er et nyt politisk emne; det er svært at finde velvillighed blandt
politikerne, der er ikke prestige i arbejdet, hvorfor det er et nedprioriteret emne.
 I Island har det taget 10 år at kriminalisere købere af sex; som på Færøerne skulle der er krise til i
samfundet førend det blev vedtaget sidste år (?)
 Der skal mere fokus på kvinder i politik – hvorfor stiller de ikke op?
 Hvordan implementeres en ligestillingslov?
 Respekt er vigtigt i ligestillingsdebatten.
 Skattelisten
 Fagforeningerne skal mere på banen i ligestillingsdebatten indenfor erhvervslivet.
Ligeløn >< overenskomster
Gruppe 3:
 Det diskuteres bredt at ligestilling skal gøres til et politisk accepteret emne – hvis der ikke er
stemmer i det vil politikere ikke bruge tid på det. Det betyder, at der skal være stemmer i
ligestillingsemner.
 I Island er der stor repræsentation af kvinder i politik. Pludselig blev det meget populært at have
kvinder stillet. Der blev også lavet en opstillingsliste til valget kun med kvindelige kandidater på
tværs af partier. Udfordringen i Island er at få kvinder ind i den politiske administration.
 Der skal gøres op med den opfattelse at der er ligestilling, tingene er bedre end for 50 år siden,
men der er ikke ligestilling. Ligestillingsproblemerne skal præsenteres for befolkningen
Kl. 14.00‐15.00 ‐ Networking
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