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NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU

Nefndarálit norrænu velferðarnefndarinnar um

þingmannatillögu
um sameiginlegt átak gegn ofbeldi í nánum
samböndum á öllum Norðurlöndum

Tillaga

Norræna velferðarnefndin leggur til að

Norðurlandaráð haldi ekki áfram meðferð á þingmannatillögu A
1650/välfärd.

Forsaga

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar

að hún beiti sér fyrir því að ríkisstjórnir Norðurlandanna semji og
taki upp stefnu í því skyni að fyrirbyggja og draga úr tíðni ofbeldis í
nánum samböndum;

að öll norrænu ríkin beiti sér fyrir því að sveitarfélögin semji
framkvæmdaáætlanir um að fyrirbyggja, uppgötva og bregðast við
ofbeldi í nánum samböndum;

að efnt verði til norrænnar ráðstefnu um ofbeldi í nánum
samböndum með það að markmiði að læra hvert af öðru og finna
bestu leiðirnar til að fyrirbyggja og draga úr ofbeldi í nánum
samböndum;

að efnt verði til norrænnar ráðstefnu um réttindi barna á Norður-
löndum með þátttöku lykilaðila á þessu sviði;

að öll norrænu ríkin fari yfir stuðning sinn við sjálfboðasamtök sem
vinna gegn ofbeldi í nánum samböndum.

Sjónarmið nefndarinnar
Norræna velferðarnefndin telur afar mikilvægt að vinna gegn ofbeldi í
nánum samböndum og fagnar norrænu samstarfi á því sviði.
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Því er fagnaðarefni að eitt meginþema í formennsku Finna hjá Norrænu
ráðherranefndinni um jafnréttismál á árinu 2016 skuli vera aðgerðir gegn
ofbeldi og misneytingu á konum ásamt ofbeldi í nánum samböndum.
Norræna ráðherranefndin áformar að taka saman skýrslu um ofbeldi í
nánum samböndum sem verður kynnt á ráðstefnu á hausti komanda. Á
samráðsfundi með jafnréttismálaráðherranum og verðandi formennsku
Finna sem fram fór á þinginu sl. haust var Norðurlandaráði boðið að sitja
ráðstefnuna.

Kynbundið ofbeldi hefur löngum verið forgangsmál í jafnréttissamstarfi
Norrænu ráðherranefndarinnar, meðal annars undir yfirskriftunum
„Kynbundið ofbeldið verður ekki liðið“ 2010–2014 og „Vernd gegn ofbeldi
á konum“ 2000–2004.

Norræna barna- og ungmennanefndin (NORDBUK) stendur að málþingi um
barnaréttindi þann 27. maí í Kaupmannahöfn og er nefndarfulltrúum boðið
að taka þátt. Sjá boðsbréf undir fundarlið 47/16.

Norræna velferðarnefndin telur því að flestir málsliðir tillögunnar séu
þegar komnir í farveg og þar sem Norðurlandaráð mun sitja þær
ráðstefnur sem Norræna ráðherranefndin býður til, gefst tækifæri á að
beina athyglinni áfram að umræddu málefni.

Fyrir utan fyrrnefndar ráðstefnur þá hefur Norðurlandaráð átt samræður
við Norrænu ráðherranefndina um samstarf við borgaralegt samfélag. Ekki
er loku fyrir það skotið að þar sé leið til að hafa áhrif á hvernig Norræna
ráðherranefndin leggur áherslu á þann mikilvæga stuðningi sem félaga-
samtök geta veitt í aðgerðum gegn ofbeldi í nánum samböndum.

Norræna velferðarnefndin leggur því til að núverandi ferlum verði fylgt
eftir með því að kortleggja það starf sem unnið er á vettvangi Norrænu
ráðherranefndarinnar gegn ofbeldi í nánum samböndum fremur en að
styðja enn eina tillögu sama efnis.
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