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Studieresa till Ottawa, Canada, 22-30 april 2006, för studier
av kvinnofridsarbete i ett mångkulturellt samhälle
Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden godkänner att medarbetarna inom Precens, Laila Väisänen och Pia
Jarnling på arbetstid och tillsammans med projektmedarbetarna i Järva Kvinnofrid
genomför en studieresa till Ottawa, Kanada.

Dag Helin

/Peter Carlsten

Sammanfattning
Medarbetare i projektet Järva Kvinnofrid har under hösten undersökt möjligheterna att
göra en studieresa till Ottawa, Kanada. Syftet är, att utbyta erfarenheter med kanadensiska kollegor av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn samt de våldsutövande
männen i ett mångkulturellt samhälle. Laila Väisänen och Pia Jarnling, som båda arbetar med kvinnofridsfrågor i ett stadsövergripande perspektiv, har erbjudits möjlighet att
delta i denna studieresa. Redan beviljade medel från Kompetensfonden kommer att
täcka kostnaderna för resan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid Precens, socialtjänstförvaltningen.
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Bakgrund och förvaltningens synpunkter
Kanada är ett föregångsland när det gäller att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kvinnofridskommissionen, som med sitt betänkande SOU 1995:60 lade grunden för dagens
kvinnofridsarbete i Sverige, hämtade mycket inspiration och kunskap från Kanada. Ottawa är dessutom en stad med stor etnisk mångfald, vilken påminner om befolkningssammansättningen i en del av Stockholms stadsdelar och i synnerhet i Järvaområdet.
Inom uppdraget för arbetet med kvinnofridsfrågor på socialtjänstförvaltningen ligger att
tillsammans med stadsdelsförvaltningarna anordna utbildningssatsningar för olika personalgrupper när det gäller mäns våld mot kvinnor samt att utveckla metoder för att arbeta med de våldsutövande männen. Inom socialtjänstens ansvarsområde ligger också
att arbeta med frågan bland olika etniska grupper samt särskilt utsatta grupper av kvinnor – såsom missbrukande kvinnor, äldre kvinnor och kvinnor med fysiska och/eller
psykiska funktionshinder. Likaså att arbeta med de utsatta barnen, som bevittnat våld eller blivit utsatta själva.
Syftet med studieresan är att utbyta erfarenheter med kanadensiska kollegor som arbetar
med våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutövande män i ett mångkulturellt
samhälle. Dessutom förväntas att de metoder och modeller som kanadensarna utvecklat
i detta arbete kan ge inspiration och nya idéer i det fortlöpande kvinnofridsarbetet.
Resan planeras att äga rum under tiden 22-30 april 2006.
Koordinatorn för Järva Kvinnofrid har varit i kontakt med följande verksamheter i Ottawa, där studiebesök planerats in:

OTTAWA

•

National Network on partner violence against immigrant and visible minority women. (Canadian Council om Social Cevelopment)

•

The Children’s Aid Society of Ottawa

•

New Directions Counselling Services for Abusive Men. (Catholic Family Services
of Ottawa)

•

Ministry om the Attorney General, Domestic Violence Court Program

•

Government of Canada’s Family Violence Initiative

•

Government fo Canada - Canadian Heritage - Diversity and Multiculturalism unit

•

Government of Canada – Status of Women Canada

•

Harmony House – Women’s Shelter
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•

White ribbon campaign – Men working together to end men’s violence agaist women. (Ordförande Michael Kaufman)

•

Professor Colleen Lundy, Department of Social Work, Carleton University – forskar
kring metoder om behandlingsmodeller för våldsutövande män.

En skriftlig rapport från studieresan kommer att sammanställas.
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