Ny handbok ska hjälpa
kvinnojourer bemöta
våldsutsatta barn
Vart tionde barn i Sverige antas någon gång ha upplevt våld i sin
familj. Dessa barn har behov av och rätt till stöd för att hantera
sina upplevelser. Nu har barnpedagogerna vid Kvinnohuset i
Örebro, medverkat i arbetet med att ta fram Roks handbok som
ska underlätta kvinnojourernas stöd till de utsatta barnen.
Handboken kan även vara intressant för lärare, barnomsorgspersonal,
socialtjänst m.fl. som möter barn som upplevt våld i sin familj.
Jag hoppas att boken blir till hjälp för jourerna i deras arbete.
Boken syftar till att samla den kunskap som finns inom
forskningen och ute på jourerna om hur barn drabbas av att
uppleva våld och hur de kan hjälpas, säger bokens författare
Emma Wilén.
Många av de tusentals kvinnor som årligen söker stöd på
kvinnojourer har barn med sig. Syftet med handboken ”Barn som
upplevt våld – en handbok för kvinnojourer” är därför att dels
definiera jourernas uppdrag när det gäller barn, dels att ge konkreta
tips på hur de kan bygga upp, utveckla och förbättra sitt stöd till de
utsatta barnen. Boken, som är skriven av Roks utredare Emma Wilén
och illustrerad av Stina Wirsén, presenterades den 26 april i
Stockholm under en utbildningsdag riktad till barnansvariga på Roks
99 kvinno- och tjejjourer.
Roks jourer har under alla år sett barnens utsatthet och vi är mycket
glada att kunna presentera denna handbok som kommer att vara
jourerna till stor hjälp, säger Roks ordförande Angela Beausang.
På Kvinnohuset i Örebro bedriver de två barnpedagogerna, Elisabeth
Högberg Eriksson och Bia Brånn sedan fyra år tillbaka en etablerad
barnverksamhet som finansieras av statliga medel fördelade av

länsstyrelsen. Metoder har utvecklats för ett lämpligt bemötande och
stöd till barnen som levt i skuggan av våldet. Samverkan med
förskolor och skolor är viktigt och barnpedagogerna kan ge
information och kunskap om hur barnen kan stöttas på olika sätt. En
öppen verksamhet bedrivs tillsammans med Kvinnohusets volontärer
för de barn som levt på Kvinnohuset och för andra våldsutsatta barn
som önskar komma på besök till gruppträffar.
Det är oerhört viktigt att väcka intresse för den här frågan och vi är
stolta över att genom handboken ges möjligheten att förmedla vår
kunskap om barn som utsätts för våld i hemmet, säger Elisabeth
Högberg Eriksson.
Förhoppningen är att boken nu kan komma tillnytta i lokal samverkan
med olika myndigheter eller projekt som möter våldsutsatta barn.
Det är viktigt att den kompetens som Kvinnohuset samlat på sig sprids
ut till andra aktörer som kommer i kontakt med våldsutsatta barn,
påpekar Kristina Hasslert som är styrelseledamot i föreningen
Kvinnohuset och kontaktperson i frågor som rör barnen.

