Velkommen til Krisesenter Vest IKS
Dato: fredag 7. desember 2018
Tid: Kl. 12.00 til kl. 15.00
Sted: Scandic Haugesund, adr: Kirkegata 166, Haugsesund
Lunsjservering
Påmelding: Meld deg på her innen 1. desember
Inviterte: Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet Anne Bramo, ordførere i fylket,
Fylkesmannen, lokalpolitikere, stortingsrepresentanter fra fylket, politiet, ledere i det lokale
hjelpeapparatet, organisasjoner m.fl.
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Krisesentersekretariatet har også i år fått mulighet
til å fortsette den årlige kampanjen for å forebygge dødelig vold i nære relasjoner. I år ønsker vi å
rette søkelys på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner blant annet i samiske samfunn og vold
mot eldre.
Nasjonalt Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) og Nasjonalt Institutt for
Menneskerettigheter (NIM) har avdekket store utfordringer på disse områdene og at svikt i
systemene kan føre til at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger. Undersøkelser viser at mellom
56 500 og 76 000 hjemmeboende personer har vært utsatt for vold eller overgrep etter at de fylte 65
år. Vold og overgrep i den eldre delen av befolkningen er altså fortsatt et usynlig samfunnsproblem.
Krisesentersekretariatet og LDO ønsker derfor å invitere dere for å høre deres erfaringer på feltet. På
møtet ønsker vi at dere blir kjent med krisesenterets arbeid som en «god praksis» til inspirasjon i
videre arbeid.
Vi håper du har mulighet til å prioritere dette viktige møte, og dermed bidra til å løfte arbeidet med å
forebygge dødelig vold i nærerelasjoner. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Vennlig hilsen
Britt Helene Aasbø, leder Krisesenter Vest IKS
Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud
Tove Smaadahl, daglig leder Krisesentersekretariatet

Bakgrunn for kampanjen: Den 25. november er den internasjonale dagen mot vold mot kvinner og
starten på den internasjonale kampanjen «16 Days of Activism Against Genderbased Violence». Vi
ønsker å markere kampanjen sammen med deg. Taushet tar liv er finansiert av Kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging og drives av Krisesentersekretariatet i samarbeid med Likestillings- og
diskrimineringsombudet. Kampanjen har som hovedformål å bidra til å forebygge de såkalte varslede
partnerdrapene. Noen så, noen visste, men ingen grep inn i tide. Her kan lese mer om «Taushet tar
liv» -kampanjen.

Program:
12.00 Lunsj
12:30 Åpning ved statssekretær Anne Bramo (Frp), Helse- og omsorgsdepartementet
12:45 Velkommen ved Britt Helen Aasbø, leder ved Krisesenter Vest IKS
13.00 Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud presenterer årets kampanje
13.10 Ordfører Arne-Christian Mohn (Ap), Haugesund kommune
13.20 «Usynlige overgrep- vold mot eldre», Adele Matheson Mestad, fungerende direktør,
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
13.45 «Politiets arbeid med vold i nære relasjoner», Norunn Byrknes, Politioverbetjent, SørVest politidistrikt
14.00 Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap)
14.10 Samtale ledet av Tove Smaadahl, daglig leder ved Krisesentersekretariatet (60 min max 2 min pr deltagerne): «Hva kan vi lære av hverandre?» Hjelpeapparatet og politiet i
nærområdet løfter frem utfordringer og løsninger. Lokale og regionale politikere inviteres til
å kommentere.
14.45 Avslutning

