
   
 

  

 

 

 

Utmaningen 
Våld i nära relationer är ett utbrett problem i 

Europa. Enligt data som samlats in av EU:s 

byrå för grundläggande rättigheter (FRA) blir 

en av fyra kvinnor misshandlade eller utsatta 

för sexuella övergrepp av sin egen partner. 

Kvinnor som lever i våldsamma förhållanden 

avslutar dem ofta inte, eftersom de är 

ekonomiskt beroende och inte skulle kunna 

försörja sig själva och sina barn. Dessutom är 

program för ekonomiskt stöd ofta bland de 

aktiviteter som offras av antivåldcenter i brist 

på arbetskraft och ekonomiska resurser. 

 

 

 

Projektet och 
målen 
Det tvååriga projektet WE GO! (2016-2018) syftar till 

att förbättra program riktade till kvinnor som upplever 

våld i nära relationer i Europa, med särskilt fokus på 

aktiviteter ledda av antivåldcenter och främjande av 

kvinnors ekonomiska inflytande. 

Projektets metodik kommer att baseras på två 

huvudkomponenter: erfarenhetsutbyte och identifiering 

av god praxis. Denna metodik kommer att skräddarsys 

efter den nationella kontext i vilken projektet genomförs, 

samt de krav som ställs av de deltagande 

antivåldcentren. 

 

Tack vare projektet WE GO! Kommer antivåldcentren att 

kunna möta kvinnors ekonomiska behov och erbjuda 

dem möjligheten att lämna våldsamma förhållanden. 

Projektet kommer att förstärka gränsöverskridande 

samarbete mellan utövare på EU-nivå genom att 

identifiera och sprida god praxis från minst åtta 

europeiska länder. Dessutom kommer antivåldcenters 

förmåga att möta kvinnors ekonomiska behov att 

förbättras tack vare innovativ metodik och program. 

Aktiviteter: 
01. FORSKNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV 

NUVARANDE PROGRAM RIKTADE TILL KVINNOR 

SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER: 

Tack vare etablerad metodik för insamling av data 

kommer denna aktivitet att bidra med djupgårende data 

om den ekonomiska statusen hos de kvinnor som besöker 

antivåldcenter på europisk nivå. 

 
02. UTBYTESMÖTEN OCH 

KUNSKAPSBYGGANDE: 

Tack vare den ovärderliga erfarenheten hos 
antivåldcentren kommer mötenas resultat att bidra till 
utformandet av en verktygslåda med fokus på god 
praxis inom intervention och innovativ metodik. Dessa 
skall testas under projektet, vilket kommer att lämnas till 
centren själva. 

 
03. IMPLEMENTERING AV PROGRAM FÖR 

EKONOMISKT INFLYTANDE RIKTADE TILL 

KVINNOR SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD: 

Verktygslådan kommer att tillhandahållas till alla 
antivålcenter så att de kan genomföra 
utbildningsaktiviteter riktade till centrens aställda, som 
kommer att testa metodiken som används i centrets 
program. 

 
04. KOMMUNIKATION AV PROJEKTRESULTATEN: 

Förutom kommunikationsmaterial kommer offentliga 

evenemang att hållas i Italien, Spanien, Grekland och 

Bulgarien. Den slutliga projektrapporten kommer att 

presenteras på det sammanfattande eventet i Bryssel, 

vilket kommer att innehålla rekommendationer riktade 

till beslutsfattare på nationell och europeisk nivå. 

 
 
 
 
 
 

 

Besök wegoproject.eu 

Förväntade resultat 
200 kvinnor engagerade i 

utbildningsaktiviteter under projektets livstid; 

 
35-50 antivåldcenter engagerare i 
urbildningsaktiviteter; 

 
50 yrkespersoner engagerade i jämförande 

analys och utbytesaktiviteter; 

 
100 beslutsfattare/institutionella 

representanter nådda; 

 
1.000 intressenter informerade om projektets 

resultat. 

 
 

Metodik 
Projektets metodik vilar på två huvudsakliga 

hörnstenar: erfarenhetsutbyte och identifiering av god 

praxis. Utbildningsaktiviteter riktade till kvinnor har 

byggts upp utifrån deltagande metodik som etablerats 

genom ActionAids internationella, långvariga 

erfarenhet inom de samhällen de arbetar med. Denna 

metodik kommer att anpassas till varje nationell 

kontext i vilken projektet genomförs, och skräddarsys 

efter antivåldcentrens eventuella krav. Det regelverk 

projektet kommer att vila på består av internationella 

konventioner om kvinnors rättigheter, såsom CEDAW 

och Europarådets konvention om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. 

Principen om feministisk ekonomi kommer att 

integrerad i utbildningarna inom ekonomiskt inflytande, 

med särskilt fokus på obetalt vårdarbete. 
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Partnerskap 

Projektet medfinansieras av Eurpoeiska kommissionens 

Rights, Equality and Citizenship Programme inom EU. 

Partnerskapet består av 15 ideella organisationer från sju EU-länder 

(Italien, Spanien, Storbritannien, Grekland, Cypern, 

Sverige, Bulgarien): ActionAid Italia, Istituto per la 

Ricerca Sociale (IRS), Mediterrean Institute of Gender 

Studies (MIGS), Euclid Network, Fundació SURT, Animus 

Association Foundation, Gender Project for Bulgaria 

Foundation (GPF), Centro Veneto Progetti Donna-

Auser, C.I.F. italienskt Kvinnocenter, Organisationen 

“Donatella Tellini”, Greek Association of Women 

Entrepreneurs (SEGE), Women’s Center of Karditsa, 

Fundación Mujeres, Bulgarian Centre of Women in 

Technology (BCWT), Folkuniversitetet Uppsala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakter 

ActionAid Italia Onlus 

Via Alserio n. 22 - 20159 Milano 

tel: +39 02 742001 
EUProjects.ita@actionaid.org 

wegoproject.eu 
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