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Projektet Hold Mig Sikker
finansieres af EU under Erasmus+programmet. Det har til formål at
udvikle læseplaner for
ungdomsarbejdere; en ny
tilgang til udvikling af "unges
sammenhold", hvor
jævnaldrende unge sammen får
bemyndigelse til at løse de
problemer, som projektet tager
op, og en digital læringsapp,
der vil forbedre disse initiativer gennem en ny grænseflade. For at
nå dette mål i projektets første fase opstillede vi tre mål:
1. At definere en rollespecifikation for ungdomsarbejderne
med hensyn til forebyggelse og bevidstgørelse af seksuelt
misbrug.
2. At etablere kompetencerammer ved at identificere
nøglekompetencer for ungdomsarbejder inden for
forebyggelse og bevidstgørelse af seksuelt misbrug og
forudbestemte områder (forståelse af seksuelt misbrug,
kulturelle determinanter for opfattelser, holdninger og
adfærd i forbindelse med seksuelt misbrug, beskyttelse i
ungdomssektoren og proaktiv kommunikation om emnet
seksuelt misbrug) og opdeling af dem i færdigheder, viden
og holdninger.
3. At udvikle en læseplan for at imødekomme de unge
arbejdstagers behov.
For at nå disse mål blev der i hver partnerstat implementeret
fokusgrupper eller interviews med centrale interessenter,
ungdomsarbejder og ekspertkilder inden for forebyggelse og
bevidstgørelse af seksuelt misbrug og for at udfylde matrixen for en
kompetenceramme.
Det følgende er korte rapporter om gennemførelsen af feltarbejde fra
hver partnerstat.
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Feltarbejde i Danmark
I Danmark blev relevante ngo'er identificeret til at blive interviewet om dette emne for at høre om deres
aktiviteter og erfaringer med hensyn til seksuel information til unge. Under en samtale med Maria Buhl fra
organisationen "Sex og Samfund" (https://sexogsamfund.dk) stod det klart, at der er et stort fokus og mange
bestræbelser rettet mod de højeste niveauer i folkeskolen (15-16 år). Hun påpegede også, at de som en
landsdækkende ngo kun havde få initiativer og erfaringer fra ungdomsuddannelsesinstitutioner. De foregår alle
på nogle få gymnasier - og ingen på erhvervsskolerne, selv om man kunne mene, at behovet kan være endnu
mere presserende blandt unge inden for erhvervsuddannelse.
Under interviewene og samtalerne med forskellige interessenter blev det klart, at der er generel enighed om, at
vi i Danmark har den nødvendige lovgivning og de nødvendige procedurer til at bekæmpe seksuelt misbrug.
Der er også almindelig enighed om, at vi har meget viden om, hvad der virker, når det drejer sig om
forebyggende foranstaltninger. Mange ungdomsarbejder og lærer påpegede imidlertid, at vi er nødt til at bringe
de forebyggende foranstaltninger, initiativer, aktiviteter og tilbud om rådgivning ind i de unges dagligdag efter
grundskolen og nå dem i deres ungdomsuddannelse, når "tingene begynder at ske". Især nu, hvor flere og flere
unge på disse uddannelsesinstitutioner kommer fra hjem og baggrunde, der ikke har en åben tilgang, når det
kommer til at tale om sex.
Når de taler med elever på erhvervsuddannelser, er deres budskab klart: De føler sig usikre og sårbare og føler
en mangel på konkret viden – især når de taler om deres jævnaldrende. De mener, at sex og beslægtede
aspekter bør fremhæves mere under deres ungdomsuddannelse, og at de bør have mere viden og mulighed for
at søge rådgivning på deres ungdomsuddannelsesinstitution.
Gennemsnitsalderen for seksuel debut i Danmark er 16,1 år, og i en alder af 26 år har mere end 25% haft en
seksuel sygdom. I årene fra debut i en alder af 15-18 år til 26 år er størstedelen i gang med en
ungdomsuddannelse. Så det er de rigtige steder at have flere initiativer, end vi har i dag.

Erasmus+ Keep Me Safe — Issue 1 — September 2019

Feltarbejde i Slovenien
I Slovenien blev der gennemført interviews med repræsentanter for de politiske beslutningstagere (2x),
ungdomsarbejder (2x) og repræsentant for erhvervsuddannelse og lærer (3x). De foreløbige resultater
viser, at eksperter fra de statslige organisationer, der beskæftiger sig med vold, har en god viden om og
forståelse af lovgivningen om seksuelt misbrug og vold og de procedurer, der skal følges i tilfælde af
seksuelt misbrug, mens andre ungdomsarbejder kun har en grundlæggende viden om disse spørgsmål.
En interessant konstatering er, at alle interviewede mente, at en ung persons opfattelse af seksuelt
misbrug er bestemt af hans / hendes kultur og sociale miljø og hvor han / hun er vokset op og lever. I den
forbindelse er uddannelse, familieoplevelser, budskaber fra medier, og bevidstgørelse meget vigtige.
Endelig er det vigtigt at understrege, at bortset fra interviewede fra statslige institutioner, havde ingen
andre nogen erfaringer med at opdage og rapportere seksuelt misbrug. I tilfælde af, at de opdagede
seksuelt misbrug, ville deres reaktion være den samme uanset offerets kulturelle baggrund. Og de mener
også, at dette ville være tilfældet med de ansvarlige enheder.
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