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Høring – LIM-planen: Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder
(2015-2027)
Stine Sofies Stiftelse er en prosjektorganisasjon med hovedfokus på å avdekke og forebygge
vold og seksuelle overgrep mot barn, samt ivareta den fornærmede og deres pårørende og
etterlatte.
Stiftelsen velger å kommentere de punkt som faller innenfor Stiftelsens formål, herunder
Tema 5: Samhold mot trakassering og vold.
Det er under tema 5 uttalt at «det er et faktum at de som utøver vold i Norge oftest er
personer med norsk bakgrunn». Stiftelsen savner bruk av kilder når høringsforslaget
kommer med slike faktaopplysninger. I forhold til vold mot barn, er forskningsbildet noe
mer nyansert da omfangsstudier fra Norden indikerer at minioritetsetniske barn er noe mer
utsatt for vold i hjemmet enn majoritetsetniske barn. Kilde:
http://www.nkvts.no/sites/Barnemishandling/helsetjenesten/Pages/Minoritetsfamilier.asp
x
Det er nok videre ikke bare endring av straffeloven § 219 som har medført en økning i antall
anmeldte familievoldssaker, men også et økt fokus og satsning på dette området.
Under utviklingsmål 2027 (s.24) nr. 3 står følgende: «Offentlige ansatte, for eksempel i
skole, barnevern, helsestasjoner, tannhelsetjeneste, har nødvendig kunnskap for å avdekke
vold mot barn. Det er fokus på rus, barneoppdragelse ute vold og konflikthåndtering». Vold
mot barn starter ofte før barnet er komt i skolepliktig alder, og det er derfor viktig at man
også har fokus på de ansatte i barnehager.
http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/Vold_og_voldtekt_i_Norge.pdf (Kap. 5.1.1)
http://atv-stiftelsen.no/upload/2011/08/19/sluttrapport-rus-og-vold-prosjektet.pdf (fig 16)
viser hvor utbredt rus er i forbindelse med voldsutøvelsen.
I følge handlingsprogrammet (s.18) skal det forebygges gjennom tidlig innsats, bygging av
gode relasjoner og fokus på menneskesyn og respekt, og at dette tiltaket skal oppnås ved
opplæring i barnehage/skole. Stiftelsen vil her informere om at stiftelsen har utarbeidet et
tilbud til barnehager og skoler som kalles for «Kommunepakka». Gjennom å snakke med de
eldste barna i alle barnehager i kommunen, samt holde foredrag for ansatte og foreldre, tar
vi opp temaet vold og overgrep. Vi forklarer barna hva som er ulovlig, hva en voksen har lov
til og ikke lov til å gjøre mot et barn, hva vold og sex er og hvem de kan si ifra til.
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Vi lærer de barnehageansatte hva de skal se etter og hvordan melde ifra, og bygger opp om
de ansattes viktige og trygge omsorgsrolle overfor barnet. Det gis også råd om hvordan
man kan håndtere foreldre og hvilke forhåndsregler man kan ta.
Det gjennomføres også foredrag med foreldrene hvor man informerer om vold og overgrep,
og om barnehagens ansvar ved mistanke om vold og overgrep. Vi snakker også om hvordan
de som foreldre kan være med å avdekke vold og overgrep.
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