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Europarådets insatsgrupp för bekämpning av våld mot 
kvinnor, till exempel våld i hemmet (EG- TFV)

Europarådets insatsgrupp för bekämpning av våld mot kvinnor, till exempel 
våld i hemmet (EG- TFV), inrättades efter ett beslut på Europarådets tredje 
toppmöte för stats- och regeringschefer (Warszawa 16–17 maj 2005). Den 
handlingsplan som antogs under toppmötet lägger fast Europarådets fram-
tida verksamhet och förutser olika aktiviteter för bekämpning av våld mot 
kvinnor, till exempel våld i hemmet. I kapitel II.4 slås fast att

Europarådet kommer att vidta åtgärder för att bekämpa våld mot 
kvinnor, till exempel våld i hemmet. Rådet kommer att inrätta en in-
satsstyrka för att utvärdera hur arbetet fortskrider på nationell nivå och 
skapa instrument för att kvantifiera resultaten på pan-europeisk nivå 
i syfte att upprätta förslag på åtgärder. En pan-europeisk kampanj för 
bekämpning av våld mot kvinnor, till exempel våld i hemmet, kommer 
att förberedas och genomföras i nära samarbete med andra europe-
iska och nationella aktörer, däribland icke-statliga organisationer.

I enlighet härmed har Europarådets generalsekreterare tillfört insatsgruppen 
åtta internationella experter inom området förebyggande och bekämpning 
av våld mot kvinnor. Förslag på sex lämpliga kandidater har lämnats av led-
ningsgruppen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CDEG), medan den 
parlamentariska församlingen och lokal- och regionalkongressen vid Euro-
parådet föreslagit en medlem vardera. Dessa tillsättningar har skett i samråd 
med ministerkommitténs rapportör om jämställdhet mellan kvinnor och 
män (RAP-EG) och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Insatsgruppen har följande medlemmar:

Efter förslag från ledningsgruppen för jämställdhet mellan kvinnor och män 
(CDEG):

Ayse Feride ACAR (Turkiet)
Dagmara BARANIEWSKA (Polen)
Helena EWALDS (Finland)



4

Manuel LISBOA (Portugal)
Rosa LOGAR (Österrike)
Dubravka ŠIMONOVIC (Kroatien), ordförande

Efter förslag från den parlamentariska församlingen:

Hilary FISHER, kampanjledare, ”End Child Poverty Now”, och ti-
digare styrelseledamot, Amnesty International, Storbritannien, vice 
ordförande

Efter förslag från lokal- och regionalkongressen:

Chris GREEN (Storbritannien)

Insatsgruppen är en av Europarådet inrättad sui generis ad-hoc-kommitté 
som rapporterar direkt till ministerkommittén. Dess direktiv härrör direkt 
från den handlingsplan som antogs vid det tredje toppmötet. Dess uppgifter 
har av ministerkommittén granskats och antagits i september 2005.

De resultat som förväntas av arbetsgruppens arbete är de som av minis-
terkommittén i stora drag angetts inom ramen för uppföljningen av den 
handlingsplan som antagits vid Europarådets tredje toppmöte, nämligen

att utvärdera hur verksamma de åtgärder till förebyggande och be-
kämpning av våld mot kvinnor som antagits på nationell och inter-
nationell nivå blivit,
att framlägga förslag till omprövning av dessa åtgärder eller anta nya 
åtgärder
att utarbeta en metod för att bistå medlemsstaterna med att anta 
praktiska handlingsplaner för bekämpning av våld mot kvinnor
att bedöma resultaten av den struktur för uppföljning, baserad på 
indikatorer upprättade av CDEG 2004, som är ägnad att utvärdera 
gjorda framsteg vid genomförandet av Rekommendation Rec(2002)5 
om skydd av kvinnor mot våld,
att fortsätta att identifiera andra roller som män kan tänkas spela 
i samband med våld i familjen, inte bara som förövare av våld utan 
också som offer för våld i familjen samt deras roll både när det gäl-
ler att förebygga våld inom familjen och att skydda offren för sådant 
våld,

•

•

•
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att upprätta en övergripande plan för Europarådets kampanj och 
identifiera såväl de huvudsakliga ämnen som ska lyftas fram under 
kampanjen i förebyggandet och bekämpningen av våld mot kvinnor, 
som de aktiviteter som ska bedrivas med anknytning till dem.

•
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Utkast till kampanjen

I. Inledning
Våld mot kvinnor är en följd av bristande maktbalans mellan kvinnor och 
män, vilket leder till allvarlig diskriminering mot kvinnor både ute i samhäl-
let och inom familjen.  Våld i familjen eller i hemmiljön förekommer i alla 
Europarådets medlemsländer trots en positiv utveckling inom lagstiftning, 
handlingsplaner och praxis.  Våld mot kvinnor är en kränkning av mänskliga 
rättigheter, vars själva natur berövar kvinnor deras möjligheter att åtnjuta 
grundläggande friheter.  Våldet gör att kvinnor ofta blir sårbara för ytter-
ligare övergrepp och utgör ett stort hinder när det gäller att övervinna 
bristande jämlikhet mellan kvinnor och män i samhället. Våld mot kvinnor är 
till skada för fred, säkerhet och demokrati i Europa.

Stater har ett ansvar att beakta, skydda och infria alla sina medborgares 
mänskliga rättigheter. Stater måste därför säkerställa att de vidtagit alla tänk-
bara åtgärder för att förebygga, utreda och bestraffa alla former av våld mot 
kvinnor, till exempel inom familjen och i hemmiljön. Våld mot kvinnor är ett 
komplext problem, särskilt när det förekommer i hemmet, och kan förvär-
ras av de åtgärder som vidtas av myndigheterna till vilka kvinnorna vänder 
sig för att få hjälp.

Även om specifika åtgärder från statens och myndigheters sida när det 
gäller våld mot kvinnor varierar beroende på situationen i olika länder så 
krävs alltid mångfasetterade insatser. Dessa insatser måste sättas in både 
mot de grundläggande orsakerna till våldet och dess följder och samtidigt 
inriktas på att förändra attityder och beteenden och inbegripa rättsliga och 
praktiska åtgärder och policyfrågor.

En undersökande studie som Europarådet1 nyligen genomfört visade att 
inte alla medlemsländer tillhandahåller tillräckliga resurser för våldsoffren, 

1
 Inventerande studie om  mått och steg som vidtagits i Europarådets medlemsländer för att be-

kämpa våld mot kvinnor, 2006.
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inte samlar in nationella data om antalet fall av våld som förekommer i famil-
jen eller hemmiljön som kommer till polisens eller hälsovårdsmyndigheter-
nas kännedom och följer inte heller upp vare sig resultaten av remitterade 
fall eller rättsfall i en systematisk process. Det finns därför inte någon baslinje 
att utgå ifrån för att mäta effektiviteten i rättsliga och andra åtgärder för att 
bekämpa våld mot kvinnor.

I detta syfte uppmanas Europarådets medlemsstater att prioritera före-byg-
gande åtgärder och bekämpning av våld mot kvinnor, till exempel våld i 
familjen eller familjemiljön, och att aktivt delta i arbetet med att genomföra 
denna kampanj som Europarådet tagit initiativet till och som kräver ett 
starkt engagemang på nationell nivå.

II. Definition

I enlighet med den definition som framgår av bilagan till rekommendation 
Rec(2002)5 från ministerkommittén till medlemsländerna om skydd av 
kvinnor mot våld, ska termen ”våld mot kvinnor” tolkas som varje fall av 
könsbaserat våld som leder till, eller sannolikt leder till, fysiska, sexuella eller 
psykiska skador eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, 
tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det inträffar för öppen 
ridå eller i privatlivet. Häri ingår

våld inom familjen eller i hemmiljön, till exempel fysisk och psykisk ag-
gression, övergrepp på det emotionella och psykiska planet, våldtäkt 
och sexuella övergrepp, incest, våldtäkt mellan makar, fasta eller tillfäl-
liga partner och sambor, hedersrelaterade brott, kvinnlig könsstympning 
och andra traditionella sedvänjor som är skadliga för kvinnor, till exem-
pel tvångsäktenskap.

Denna definition används i Europarådets kampanj för bekämpning av våld 
mot kvinnor, till exempel våld i hemmet.

III. Huvudtema

Mot bakgrund av den handlingsplan som antogs under Europarådets tredje 
toppmöte och ministerkommitténs rekommendation Rec(2002)5 blir kam-
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panjens tema: Förebygga och bekämpa våld mot kvinnor som förekommer 
inom familjen eller i hemmiljön (våld i hemmet).

IV. Kampanjens ändamål

De ändamål som gäller för Europarådets kampanj för bekämpning av våld 
mot kvinnor, till exempel våld i hemmet, är att

göra människor i alla Europarådets medlemsstater medvetna om att 
våld mot kvinnor är en kränkning av mänskliga rättigheter och att 
sporra alla medborgare att bekämpa det,
uppmana länderna att visa politisk vilja genom att tillhandahålla lämp-
liga resurser för att uppnå konkreta resultat i arbetet med att undan-
röja våld mot kvinnor,
främja genomförandet av effektiva åtgärder för att förebygga och be-
kämpa våld mot kvinnor, genom lagstiftning och nationella handlings-
planer för genomförandet av ministerkommitténs re-kommendation 
Rec(2002)5, och att regelbundet följa upp gjorda framsteg.

V. Målsättningar

Skydd av kvinnor mot våld i familjen eller hemmiljön bör inplaceras på hög-
sta politiska nivå i alla Europarådets medlemsländer och bör därför tilldelas 
erforderliga ekonomiska resurser. Alla medlemsstaterna bör förpliktas att 
förebygga denna typ av våld, att skydda dess offer och tillhandahålla lämpliga 
tjänster, såväl ge rättslig upprättelse och gottgörelse som att åtala, bestraffa 
och tillhandahålla behandling av förövarna. Medlemsländerna bör dessutom 
med alla tillgängliga medel öka medvetenheten om detta problem, särskilt 
genom medier och i utbildningssammanhang. En patriarkalisk kultur utgör 
en betydande kraft när det gäller att legitimera en bristande maktbalans 
mellan kvinnor och män, och det är därför väsentligt att medlemsländerna 
inriktar sig på såväl diskriminerande traditioner och attityder som könsbe-
tingade stereotyper som grundläggande orsaker till våld mot kvinnor.

Låga inkomster, arbetslöshet och fattigdom är betydande riskfaktorer när 
det gäller våld mot kvinnor i familjen eller hemmiljön. Länderna bör därför 
vidta effektiva åtgärder för att främja ekonomisk självständighet för kvinnor.

1)

2)

�)
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Medlemsländerna bör förplikta sig att utarbeta och genomföra konkreta 
och effektiva åtgärder för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor i en-
lighet med rekommendation Rec(2002)5 genom lagstiftning och nationella 
handlingsplaner och, i slutet av kampanjen, redogöra för gjorda framsteg.

Alla åtgärder enligt denna rekommendation är lika viktiga och bör genom-
föras i sin helhet. Mot bakgrund av att medlemsländerna befinner sig i olika 
stadier av genomförandet av denna rekommendation, uppmanas medlems-
länderna att göra väsentliga framsteg under kampanjen främst inom föl-
jande områden:

a. Rättsliga och policyanknutna åtgärder

Där så är nödvändigt ompröva och ändra nationell lagstiftning i syfte 
att fastställa och täppa till luckor i skyddet av kvinnor från alla former 
av våld i familjen och familjemiljön, upphäva lagar som diskriminerar 
mot kvinnor och kriminalisera alla sådana våldshandlingar mot kvin-
nor, däribland våldtäkt mellan makar.
Inrätta ett effektivt rättsligt skydd, inklusive domstolsförelägganden 
om skydd för alla kvinnliga våldsoffer, och regelbundet följa upp och 
utvärdera effektiviteten i genomförandet.
Säkerställa att utlänningslagar och administrativa förfaranden inte 
hindrar kvinnor från att lämna relationer med våldsinslag på grund av 
rädsla för utvisning, förlust av rättsstatus eller återkallad vårdnad.
Fastställa och införa åtgärder för att öka graden av anmälningar, åtal 
och sanktioner mot förövare av våld mot kvinnor i familjen eller 
hemmiljön.
Tillhandahålla våldsoffer juridisk hjälp, psykosocialt stöd och garan-
tera vittnesskydd.
Inrätta riskbedömning och säkerhetsplanering som standard-förfa-
rande vid förebyggande av brott för att förhindra våld mot kvinnor 
och säkerställa att högriskoffer som riskerar upprepade våldshand-
lingar ägnas särskild uppmärksamhet.

•

•

•

•

•

•
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b. Stöd åt och skydd av brottsoffer

Tillhandahålla erforderliga resurser för kostnadsfri 24-timmarsjour 
bemannad av lämpligt utbildad personal och andra akutåtgärder för 
alla kvinnliga våldsoffer.
Tillhandahålla vederbörligt stöd och erforderlig juridisk hjälp av god 
kvalitet för alla våldsoffer, befullmäktiga kvinnor  och säkerställa att 
tjänsterna är tillgängliga för alla kvinnor, också kvinnor i utanförskap 
och som nyligen invandrat, flyktingar, kvinnor från etniska minoritets-
grupper och kvinnor med handikapp.
Tillhandahålla resurser såväl för ett tillräckligt antal skyddade bostä-
der för kvinnliga våldsoffer som måste fly från våld (en plats i kvinno-
härbärge per 7 500 invånare) som för juridisk hjälp för kvinnor och 
kriscentrum i alla landets regioner och till-handahålla dessa tjänster 
tillsammans med erforderlig personal och erforderliga ekonomiska 
resurser.
Inrätta en samordnad och med goda resurser försedd kommitté av 
sakkunniga inom olika områden i syfte att  bygga ut kapaciteten inom 
nationella kärnområden och lokala mottagningar inom till exempel 
hälso- och sjukvård, rättsvård, socialvård och utbildning för att kunna 
ge kvinnliga våldsoffer omedelbart och samordnat stöd och bistånd.
Anordna integrerad utbildning om kvinnovåldets olika faser för yr-
kesutövare som har att göra med kvinnliga offer för våld i familjen el-
ler hemmiljön (t ex polis, läkare och sjukvårdspersonal, rättsvårdande 
tjänstemän etc).
Ta med ämnet våld mot kvinnor som en kränkning av kvinnors 
mänskliga rättigheter och som en folkhälsofråga i undervisningen i 
alla ämnen och i utbildningen av jurister och säkerhetspersonal, olika 
personalkategorier inom sjukvården, socialarbetare, lärare och an-
dra.
På alla nivåer stimulera och uppmuntra det arbete som frivilliga or-
ganisationer utför med att bekämpa våld mot kvinnor och upprätta 
ett aktivt samarbete med dessa frivilliga organisationer, till exempel 
lämpligt planeringsstöd och ekonomisk hjälp.
Tillhandahålla såväl ekonomiskt stöd, bostäder, rätt till eget boende 
som utbildning och anställning åt kvinnliga våldsoffer för att göra det 

•

•

•
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möjligt för dem att fritt bestämma om de vill lämna sin våldsamma 
partner.
Stimulera inrättandet av nationellt samordnade och lokalt baserade 
åtgärdsprogram för förövare. Dessa program måste utgå ifrån beho-
vet av kvinnors säkerhet och anordnas i nära samarbete med hjälp- 
och stödinrättningar för våldsutsatta kvinnor.

c. Datainsamling

Säkerställa en systematisk insamling av statistiska könsneutrala data 
såväl efter typ av våld som efter förövarens relation till offret på 
alla områden. Denna insamling bör genomföras av nationella statis-
tikbyråer eller andra organ (t ex nationella kontrollorgan om våld i 
hemmet).
Utveckla och använda en metodik som medger könsrelaterad analys 
och jämförelse med andra medlemsländer i Europarådet.
Samla in och sprida god praxis till förebyggande av våld i familjen 
eller hemmiljön, skydda dess offer och åtala förövarna på nationell, 
regional och lokal nivå.

d. Öka medvetenheten

Offentligt fördöma våld mot kvinnor i familjen eller hemmiljön som 
en kränkning av kvinnornas mänskliga rättigheter och ingripa mot det 
på högsta politiska nivå.
Höja medvetenheten om våld mot kvinnor i familjen eller hemmiljön 
med användning av alla tillgängliga medel, särskilt genom medierna 
och i skolan och ta upp rådande könsrelaterade klichéer och diskri-
minerande kulturella sedvänjor och den allmänna uppfattningen om 
dessas godtagbarhet.
Få ledande personer på nationell och kommunal nivå och opinions-
bildare att offentligt tillstå det allvarliga i våld mot kvinnor som inträf-
far i familjen eller hemmiljön, fördöma förövandet av detta brott och 
användningen av sedvänjor, traditioner eller religion för att ursäkta 
det.

•
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Om så inte redan skett, till de nationella språken översätta och sprida 
rekommendation Rec(2002)5 och dess förklarande memorandum.
Stödja specifika projekt för att höja medvetenheten hos männen för 
att få dem att ta aktiv del i undanröjandet av alla former av våld mot 
kvinnor, till exempel våld i familjen eller hemmiljön.

VI. Budskap

Bekämpning av våld i hemmet kräver gemensamma offentliga 
åtgärder

Våld mot kvinnor i familjen eller hemmiljön (våld i hemmet) är fortfarande 
ett allvarligt problem som förekommer i Europarådets samtliga medlems-
länder oavsett kultur, religion och tider av fred, krig eller katastrofer. Det fö-
rekommer i många former och tolereras alltför ofta. Det är därför angeläget 
att såväl regeringar, nationella parlament, lokala och regionala myndigheter 
och mellanstatliga organisationer som det civila samhället engagerar sig för 
att få ett slut på våld mot kvinnor i familjen eller hemmiljön.

Våld i hemmet är en kränkning av mänskliga rättigheter

Våld mot kvinnor i familjen eller hemmiljön ska inte betraktas som en pri-
vatsak. Våld mot kvinnor både kränker och skadar eller upphäver åtnjutan-
det av deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Stater har 
därför ett ansvar att agera med största skyndsamhet för att förhindra denna 
typ av våld, skydda brottsoffren, tillerkänna dem gottgörelse och åtala och 
bestraffa förövarna. Stater har därmed skyldighet att vidta alla tänkbara åt-
gärder för att säkerställa att kvinnor inte utsätts för våld, tillhandahålla såväl 
skydd för den som är utsatt för denna risk som upprättelse för de utsatta. 
Kultur, sedvänjor, familjen eller religionen bör aldrig användas som ursäkt för 
att blunda för kränkningar av mänskliga rättigheter mot kvinnor i hemmet.

Våld i hemmet kränker kvinnor på ett allvarligt sätt och skadar 
hela samhället, också kommande generationer

Många kvinnor i åtskilliga länder dör som följd av våld i familjen eller hem-
miljön. Dessutom berörs de överlevande brottsoffrens fysiska och psykiska 
hälsa på ett allvarligt sätt. Denna typ av våld har också allvarliga följder 

•

•
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såväl för familjerna som för samhället som helhet och förs ofta vidare till 
följande generationer. Våld mot kvinnor blir, förutom de åtföljande sociala 
konsekvenserna, ekonomiskt sett mycket kostsamt (läkarvård, psykologisk 
behandling, frånvaro, minskad arbetsproduktivitet etc). Undanröjandet av 
våld mot kvinnor i familjen eller hemmiljön är ett ansvar som åvilar alla. 
Tystnad innebär medbrottslighet.

Våld i hemmet kräver männens aktiva deltagande för att 
bekämpa våld mot kvinnor

Under kampanjen bör männens aktiva deltagande i verksamheter ägnade 
att bekämpa våld mot kvinnor uppmuntras. Männen har ett ansvar att stå 
upp och protestera mot det våld som förekommer i familjen eller hemmil-
jön. De har i detta syfte en viktig roll att spela och kan överbrygga klyftan 
gentemot andra män och få dem att säga vad de tycker om våldet.

VII. Målgrupper

Europarådet arbetar med många olika partner och målgrupper i kampanjen 
för bekämpning av våld mot kvinnor, till exempel våld i hemmet. Bland dessa 
märks:

Statschefer
Regeringschefer
Ministrar i nationella regeringar
Talmän i nationella parlament
Parlamentsledamöter
Ledamöter av regionala och lokala myndigheter
Internationella mellanstatliga organisationer
Internationella och regionala frivilliga organisationer för kvinnors rät-
tigheter och mänskliga rättigheter
Nationella opinionsbildare
Kommunalpolitiker
Regionala och nationella företagsledare
Polisen

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Representanter för rättsvårdande myndigheter
Socialarbetare och sjukvårdspersonal och statliga socialvårdsorgani-
sationer
Nationella kvinnliga frivilligorganisationer som lämnar stöd och hjälp 
åt kvinnor
Lärare och lärarorganisationer
Fackföreningar
Alla kvinnor
Kvinnliga brottsoffer och överlevande kvinnor
Män som initiativtagare till och förmedlare av förändringar
Ungdomar som åhörare
Ungdomar som medverkande

VIII. Paroll

Parollen för Europarådets kampanj är ”Stoppa våld mot kvinnor i 
hemmet”.

IX. Kampanjens längd

Förberedelserna för Europarådets kampanj inleddes i början av 2006. En 
konferens på hög nivå som inledning av kampanjen med deltagare från 
nationella regeringar, parlament, lokala och regionala myndigheter, interna-
tionella mellanstatliga organisationer och frivilliga organisationer kommer 
att anordnas i Madrid i november 2006 (omkring Internationella dagen 
för undanröjande av våld mot kvinnor den 25 november och markera in-
ledningen av de 16 aktivitetsdagarna mot könsrelaterat våld.) Kampanjen 
avslutas i mars 2008 (eventuellt med ett avslutande evenemang på eller i 
anslutning till Internationella kvinnodagen den 8 mars).

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
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X. Ansvarsfördelning

Kampanjen kommer att genomföras under medverkan av minister-kom-
mittén genom generaldirektoratet för mänskliga rättigheter – DG II (jäm-
ställdhetsavdelningen) för den mellanstatliga aspekten på kampanjen, Euro-
parådets parlamentariska församling för den parlamentariska aspekten och 
Europarådets lokal- och regionalkongress för den lokala och regionala as-
pekten. Dessutom kommer kampanjen att genomföras i partnerskap med 
medlemsländernas nationella regeringar och parla-ment, såväl internatio-
nella mellanstatliga organisationer som frivilliga organisationer engagerade i 
skyddet av kvinnor mot våld.
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Verksamhet som ska genomföras inom ramen 
för Europarådets kampanj

Europarådets kampanj omfattar två insatsnivåer genom vilka kampanjen ge-
nomförs. Den första nivån omfattar verksamhet som i sin helhet genomförs 
av Europarådet och som avspeglar dess mellanstatliga, parla-mentariska och 
lokala samt regionala dimensioner. Den andra nivån består av nationella 
kampanjer och nationella aktiviteter som genomförs av Europarådets med-
lemsländer på nationell, lokal och regional nivå.

I. Europarådets aktiviteter

a) Inledningskonferens

En konferens på hög nivå som inledning på Europarådets kampanj för be-
kämpning av våld mot kvinnor, till exempel våld i hemmet, med deltagare 
från nationella regeringar, parlament, lokala och regionala myndigheter, in-
ternationella mellanstatliga organisationer och frivilliga organisationer an-
ordnas i Madrid i november 2006 (i anslutning till Internationella dagen för 
undanröjande av våld mot kvinnor den 25 november och som markerar 
inledningen av 16 aktivitetsdagar mot könsrelaterat våld).

Insatsgruppen för bekämpning av våld mot kvinnor, till exempel våld i hem-
met, rekommenderar starkt att inledningskonferensen för Europa-rådets 
kampanj anordnas på högsta politiska nivå och med deltagande av frivil-
ligorganisationer som är verksamma på detta område.

b) Medie- och kampanjaktiviteter

I samband med kampanjens inledning uppmanas ledande personligheter 
inom Europarådet att hålla presskonferenser eller utfärda pressreleaser och 
anordna kampanjaktiviteter som inledning på kampanjen och att fördöma 
våld mot kvinnor i familjen eller hemmiljön i alla dess former. Förekom-
mande presskonferenser kommer om möjligt att stöttas genom offentliga 
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kampanjaktiviteter i medlemsländernas regi och med hjälp av Europarådets 
personal och av frivilliga organisationer.

c) Regionala seminarier

Fem seminarier på hög nivå kommer att anordnas i de av Europarådets 
medlemsländer som ansöker om detta och lyfta fram kampanjens olika 
målsättningar, under förutsättning att tillräckliga medel ställs till förfogande 
genom medlemsländernas frivilliga bidrag. Medlemsstaterna uppmanas att 
ta sig an denna verksamhet.

d) Aktiviteter som genomförs av den parlamentariska 
församlingen (PACE) och lokal- och regionalkongressen

Europarådets parlamentariska församling genomför den parlamentariska 
aspekten på kampanjen. På samma sätt genomför lokal- och regional-kon-
gressen den aspekt på kampanjen som berör den lokala och regionala verk-
samheten.

e) Inrättande av en särskild webbsida för kampanjen

En särskild webbsida tillägnad Europarådets kampanj för bekämpning av 
våld mot kvinnor, till exempel våld i hemmet, kommer att skapas med detal-
jerad information om kampanjen och dess aktiviteter. Webbsidan kommer 
också att innehålla information om nationella aktiviteter och kampanjer och 
ha en länk till de nationella kampanjernas webbsidor. Dessutom kommer 
den att fungera som ett interaktivt forum för utbyte av information och 
god praxis.

f) Spridning av kampanjmaterial för medlemsländerna och 
Europarådets informations- och fältkontor

Kampanjmaterial kommer att delas ut till deltagarna i Europarådets 
inledningskonferens och regionala seminarier samt till Europarådets 
informations- och fältkontor.
Kampanjmaterial kommer att delas ut till frivilligorganisationer och 
allmänheten av Europarådets sekretariat.

•

•
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II. Aktiviteter som anordnas av medlemsländerna

a) Inrättande av ”brännpunkter”

Var och en av medlemsländerna tillsätter en tjänsteman på hög nivå och en 
person benämnd ”brännpunkt” såväl för Europarådets kampanj som för na-
tionella kampanjer. Denna tjänsteman på hög nivå leder Europarådets kam-
panj för bekämpning av våld mot kvinnor, till exempel våld i hemmet, med 
stöd och hjälp av en ”brännpunkt”. Brännpunkterna bör understödjas av 
en nationell insatsgrupp på temat våld mot kvinnor i familjen eller hemmil-
jön, vilken bör inbegripa frivilliga organisationer med kvinnliga medlemmar 
och andra som arbetar för att bekämpa våld mot kvinnor. Den nationella 
insatsgruppens uppgift är att bidra till genomförandet av medlemsstaternas 
nationella kampanjer för att bekämpa våld mot kvinnor, till exempel våld i 
familjen eller familjemiljön.

Det är tillrådligt att denna brännpunkt som tillsätts av nationella myndighe-
ter är en person med ansvar på nationell nivå inom området bekämpning 
av våld mot kvinnor. De nationella brännpunkterna bidrar till Europarådets 
kampanj genom att tillhandahålla information och göra god praxis på natio-
nell nivå tillgänglig för att bekämpa våld mot kvinnor, vilken praxis kommer 
att publiceras på Europarådets webbsida. Europarådet uppmanar medlems-
länder med erfarenhet och expertis inom områden som lagstiftning och 
handlingsplaner att dela med sig av sina kunskaper till andra medlemsländer 
för att stötta de nationella kampanjerna.

Brännpunkterna uppmanas att i största möjliga utsträckning sprida kampanj-
material åt alla aktörer på nationell nivå som begär det, särskilt socialarbetare 
och sjukvårdspersonal, polis, rättsvårdande myndigheter, policyansvariga och 
frivilliga organisationer som arbetar med att bekämpa våld mot kvinnor.

Varje medlemsland informerar Europarådets sekretariat om tillsättandet av 
en nationell brännpunkt. Därefter publiceras information om alla de 46 na-
tionella brännpunkterna på Europarådets webbsida i september 2006.

b) Handlingsplaner för kampanjen

De nationella insatsstyrkorna uppmanas att ta fram en särskild handlings-
plan för den egna nationella kampanjen baserad på den övergripande pla-
nen. Följande steg bör ingå:
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Analys av det egna landets situation när det gäller framgångar och 
luckor i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor.
Insamling och/eller strukturering av befintliga data för att ta fram en 
baslinje att utgå ifrån på det nationella planet.
Fastställa konkreta aktiviteter baserade på målsättningarna i den 
övergripande planen i syfte att täppa till luckorna.
Öronmärka tillämpliga resurser, fastställa tidsram etcetera.
Europarådet bör få ta del av handlingsplanerna för kampanjen för 
information och informationsutbyte.

Medlemsstaterna uppmanas att till Europarådets sekretariat skicka in en 
preliminär rapport efter ett år och en slutrapport om aktiviteter och kon-
kreta resultat från sina nationella kampanjer för insatsgruppens bedömning. 
Insatsgruppen kommer i enlighet med sitt mandat att utvärdera resultaten 
på nationell nivå och ta fram verktyg för att kvantifiera utvecklingen på pan-
europeisk nivå i syfte att utarbeta förslag till aktiviteter.

c) Viktiga datum för kampanjinsatser

1) Datum: 8 mars

Dagens innebörd: Internationella kvinnodagen
Internationella kvinnodagen är ett viktigt datum när det gäller att anordna 
offentliga evenemang och genomföra medialt arbete i partnerskap med 
kvinnoorganisationer inom området våld mot kvinnor i familjen eller hem-
miljön. Alla medlemsländer som deltar i Europarådets kampanj uppmanas 
att prioritera denna typ av våld som sitt tema för Internationella kvinnoda-
gen 2007 och 2008 och föra fram kampanjens budskap.

2) Datum: 15 maj

Dagens innebörd: Internationella familjedagen
Internationella familjedagen 2006 erbjuder en god möjlighet att lyfta fram 
våld mot kvinnor i familjen eller hemmiljön. Medlemsländerna uppmanas 
att anordna offentliga kampanj- och medieaktiviteter för att torgföra sina 
synpunkter på sådant våld.

•

•

•

•
•



21

�) Datum: 25 november–10 december

Innebörd: Internationella dagen för undanröjande av våld mot kvinnor och 
16 aktivitetsdagar mot könsrelaterat våld.
Internationella dagen för undanröjande av våld mot kvinnor och kampanjen 
”16 aktivitetsdagar” erbjuder ett tillfälle till medial insats och kampanjarbete. 
De medlemsländer som deltar i Europarådets kampanj uppmanas att göra 
offentliga uttalanden om våld mot kvinnor i familjen eller hemmiljön och 
förena sig med frivilliga organisationer och andra på nationell nivå som del-
tar i de 16 aktivitetsdagarna och samarbeta för att få ett slut på våld mot 
kvinnor.

Medlemsländerna uppmanas också att dra nytta av viktiga nationella bemär-
kelsedagar för att offentligt lyfta fram kampanjen och göra gemensamma 
uttalanden under ministerkommitténs sammanträden under den tid som 
kampanjen pågår.
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Kampanjmaterial

Framtagning av följande kampanjmaterial kommer att ske under förutsätt-
ning att tillräckliga medel ställs till förfogande för Europarådets kampanj 
genom frivilliga bidrag och medlemsländernas budgetering till sina nationella 
kampanjer :

Tryckt material

Affischer
Faktablad
Bokmärken
Foldrar
Broschyrer

Audiovisuellt material

Tv- och radioinslag
Public service-meddelanden
Videopaket
Fotoutställning
Video
Webbanimation
Webbannonsering

Det framtagna kampanjmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Europa-
rådets webbsida för kampanjen.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Tidsplan

År 2006

Den övergripande planen för Europarådets kampanj för bekämp-
ning av våld mot kvinnor, till exempel våld i hemmet, slutfördes 
och antogs av insatsgruppen vid dess andra sammanträdender 
25–27 april.
Inledningskonferensen i Madrid i november 2006 genomförs i 
möj-ligaste mån i anslutning till Internationella dagen för undanrö-
jande av våld mot kvinnor den 25 november och för att markera 
inledningen av de 16 aktivitetsdagarna mot könsrelaterat våld.
Europarådet kommer att bygga en särskild webbsida tillägnad 
kam-panjen.
Europarådets medlemsländer kommer att tillsätta ”brännpunkter” 
och nationella kampanjer kommer att i möjligaste mån inledas 
under 2006.

År 2007

Regionala seminarier kommer att anordnas i Europarådets med-
lemsstater.
Nationella kampanjer kommer även fortsättningsvis att genom-
föras och lanseras av de medlemsländer som ännu inte gjort 
detta.
Preliminära nationella rapporter om kampanjaktiviteter hänskjuts 
till insatsgruppen för bedömning.

År 2008

Ett avslutande kampanjseminarium anordnas.
Slutliga nationella rapporter om kampanjverksamheten översänds 
till insatsgruppen för bedömning.
Insatsgruppens slutrapport (inklusive utvärdering av Europarådets 
kampanj) läggs fram.
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