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Det finns stunder - nytt utbildningsmaterial om kvinnor
med funktionsnedsättningar som utsätts för våld
Det saknas skydd och stöd till kvinnor med funktionsnedsättning som
utsätts för våld. Detta trots att det varit ett prioriterat område för de
statliga medel som delats ut till länsstyrelserna. Samtidigt får
kommunerna kritik från Socialstyrelsen för icke tillräckliga rutiner och
bristande kompetens hos personalen. Nu lanserar Utvecklingscentrum
Dubbelt Utsatt och Amphi Produktion ett utbildningsmaterial med filmer
och konkreta övningar för att få kommunerna att komma till rätta med
problemet.
I ett frukostseminarium i riksdagen den 28/3 diskuteras kommunernas
ansvar i frågan med riksdagsledamöterna Margareta B Kjellin (M) och
Christin Hagberg (S).
Att kvinnor med funktionsnedsättningae är särkilt utsatta för våld har nyligen
aktualiserats i rättsfallet där en flicka med asbergers våldtogs utan att förövaren
dömdes (120323, DN). Dessutom uppmärksammade Uppdrag Granskning
(120118, SVT) sexuellt våld i färdtjänstbilar. Samtidigt visar en studie att 50
procent av de tillfrågade kvinnorna med funktionsnedsättning har erfarenhet av
mäns våld.
Kerstin Kristensen på Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Bräcke Diakoni
menar att materialet kan fylla många av de kunskapsluckor som finns i
kommunerna när det gäller de här frågorna.
– Kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld har rätt till adekvat
stöd. För det krävs både kunskap om våld och verktyg för att kunna agera,
säger Kerstin Kristensen.
I Länsstyrelsernas tillsyn över hur kommunerna arbetar med kvinnofridsfrågor,
konstaterades att det finns stora brister när det gäller kompetens, skyddade
boenden samt rutiner för framförallt målgruppen kvinnor med
funktionsnedsättning. Samtidigt redovisar Socialstyrelsen att
utvecklingsprojekt med fokus på kvinnor med funktionsnedsättning utsatta för
våld nästan halverats under 2010 jämfört med 2007-2009. Detta trots att det är
ett av regeringens särskilt prioriterade områden.
Birgitta Nyström, enhetschef på daglig verksamhet i Nynäshamns kommun har
testat utbildningsmaterialet under vintern.
– Det var superbra. De här frågorna är känsliga och vi tenderar att blunda
istället för att se problemen, säger Birgitta Nyström.
För mer information:
Karolin Kalle Röcklinger, projektledare Amphi Produktion, 0706-303573,
karolin.rocklinger@amphi.se
Kerstin Kristensen, projektledare Dubbelt Utsatt, 0709-323883,
kerstin.kristensen@brackediakoni.se

Vill du veta hur det är att arbeta med materialet?
Följande verksamheter har pilottestat utbildningsmaterialet:
Birgitta Nyström, enhetschef för daglig verksamhet, Nynäshamns kommun,
08-520 736 99, birgitta.nystrom@nynashamn.se
Catarina Johansson, psykolog, Habiliteringscenter Nacka för barn, ungdomar
och vuxna, 08-123 35 689, catarina.a.johansson@sll.se

Boilerplate – Det finns stunder
Det finns stunder är ett utbildningsmaterial om kvinnor med
funktionsnedsättning utsatta för våld. Materialet består av 5 korta filmer samt
en ledarhandledning med interaktiva övningar och diskussionsfrågor.
Målgruppen för materialet är yrkesverksamma som i sitt arbete möter kvinnor
med funktionsnedsättningar. Materialet har tagits fram på uppdrag av
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt av Amphi Produktion. Det finns stunder
har möjliggjorts med medel från Arvsfonden. Utbildningsmaterialet
distribueras av Amphi Produktion. www.amphi.se

Det finns stunder i korthet
• ”Det finns stunder” är ett utbildningsmaterial som består av 5 korta filmer
samt en ledarhandledning med interaktiva övningar och diskussionsfrågor.
• Det fokuserar på kvinnor med funktionsnedsättning utsatta för våld.
• Det riktar sig till yrkesverksamma som möter kvinnor med
funktionsnedsättning och kan användas exempelvis på APT-möten.
• Det har möjliggjorts med medel från Arvsfonden.
• Det har producerats av Amphi Produktion på uppdrag av
Utvecklingscentrum Dubbelt utsatt.
• Materialet behövs eftersom kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för
våld minst lika mycket som kvinnor generellt, men får inte samma stöd.
• Ledarhandledningen är en bok på cirka 30 sidor.
• Materialet består av fem olika kapitel som tar upp olika kunskapsområden.

