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Krisesentersekretariatet har inngått samarbeid om opprettelse av
krisesenter på Kypros
Vold mot kvinner er en krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter.
Gjennom EØS-midlene trappes bekjempelsen av vold mot kvinner opp
betydelig i Europa, og 20 millioner euro er satt av til dette arbeidet.
Krisesentersekretariatet er norsk partner, og skal samarbeide om opprettelse
av et krisesenter for kvinner og barn på Kypros.
Krisesentersekretariatets samarbeidspartner er Association for the Prevention and Handling of
Violence in the Family (SPAVO). Det er allerede bitt gjennomført to møter på Kypros mellom
organisasjonene. I første omgang har målet vært å bli kjent med hverandre, samt delt erfaringer,
kunnskap og utfordringer. Krisesentersekretariatets mål i det internasjonale samarbeidet er å styrke
kvinners organisering og deltagelse, og at dette skal føre til at det blir mer kunnskap, formalisering,
respekt og virkeliggjøring av kvinners menneskerettigheter. Vi har gjennom mange års arbeid erfart
at ved å styrke det sivile samfunn, kan organisasjoner øke sin innvirkning på holdninger, atferd,
juridiske rammeverk og hjelpetiltak som har som formål å beskytte og bistå voldsutsatte kvinner og
deres barn.
EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Støtten skal
også styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene utgjør rundt 14 milliarder
kroner fram til 2014. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av
bidraget.
Programmene for bekjempelsen av vold mot kvinner innebærer:
• tilbud som beskytter voldsutsatte, inkludert krisesentertilbud og hjelpetelefoner
• opplæring av politi og håndhevelse av relevant lovverk
• advokatvirksomhet, bevisstgjøring og kampanjer
• forskning, kartlegging og datainnsamling
• rådgivning og behandlingsprogrammer for overgripere
• spesifikke helserelaterte programmer for å redusere konsekvensene av vold mot kvinner
Programmer for å bekjempe vold mot kvinner er i ferd med å opprettes i Bulgaria, Kypros, Tsjekkia,
Estland, Litauen, Polen og Slovakia, med Romania. Det vil også være fokus på opprettelsen av slike
programmer i Malta, Slovenia og Spania.

Mandag 12. desember ble avtalen om EØS-midler til Kypros
undertegnet. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til økt
dialog mellom befolkningene på den delte øya Kypros, samt
bekjempelsen av vold mot kvinner. Krisesentersekretariatet
har i den forbindelse inngått samarbeid om opprettelsen av
et krisesenter for voldsutsatte kvinner og deres barn på
Kypros.
Kypros mottar 62 millioner kroner i EØS-midler fram til
2014. Omlag 25 prosent av bidraget er satt av til å styrke
det sivile samfunn. Et eget fond for frivillige organisasjoner skal prioritere å støtte prosjekter som
involverer både den greskkypriotiske og den tyrkiskkypriotiske befolkningen.
– Den fysiske delingen av øya har ikke levnet mye rom for dialog og forståelse mellom de to
samfunnene. Gjennom EØS-midlene vil Norge fortsette arbeidet med å knytte kontakter på grasrota
mellom nord og sør. Slik dialog kan være et bidrag til at Kypros på sikt kan finne en løsning på den
langvarige konflikten, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
En stor del av støtten fram til 2014 er øremerket det sivile samfunn. I tillegg til frivillige
organisasjoner og det sivile samfunn, er det satt av penger til programmer innen flere sektorer også
med norske samarbeidspartnere, som for eks Krisesentersekretariatet.
I forbindelse med signeringen av avtalen om EØS-midlene til Kypros, var pressekontakter fra EØSmidlene og Utenriksdepartementet på besøk hos vår samarbeidsorganisasjon Association for the
Prevention and Handling of Violence in the Family (SPAVO) denne uken. Under besøket fikk de se
tomten hvor det nye krisesenteret skal bygges. Tomten ligger like i nærheten av hovedpolitistasjonen
i hovedstaden Nicosia.

Marios Nicolaou fra vår samarbeidsorganisasjon SPAVO viser frem tomten til det nye krisesenteret på Kypros.
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