יוזמות מערכתיות לצמצום אלימות
בזוגיות/מגדרית/נגד נשים

אנגליה

ויקטוריה אוסטרליה

דרום אפריקה

דנמרק

מזרח אירופה

זמביה

ארצות הברית

UK: Ending Violence Against Women and Girls

גוף מוביל ושותפים
שותפות ממשלתית רב
תחומית בהובלת משרד
הפנים

שדה
Violence Against
Women and Girls

מטרות על

תחום התמקדות
מרכזי

• צמצום בר קיימא של
אלימות נגד נשים
וילדות לטווח ארוך
• שיקום חייהם של
נפגעות
• שבירת מעגל
האלימות והאפקט
הבין דורי

✓ מניעה

South Africa: National Strategic Plan on GenderBased Violence & Femicide 2020 - 2030

גוף מוביל ושותפים
וועדת היגוי הכוללת גופי
חברה אזרחית ומשרדי
ממשלה
The Interim Steering
Committee on GBVF

שדה
Gender-Based Violence
and Femicide

מטרות על

תחום התמקדות
מרכזי

להניע תגובה לאומית
מתואמת ורב מגזרית
ולנקות את דרום אפריקה
מאלימות מגדרית כלפי
נשים ,ילדים וקהילת
הלהטב"ק

✓ מניעה
✓ טיפול

Denmark: National Strategy to Prevent Violence in
Intimate Relations 2010-2012

גוף מוביל ושותפים
מוביל :משרד התעסוקה,
המחלקה לשיוויון מגדרי.
שותפים :משרד הפליטים
וההגירה ,המשפטים,
הרווחה ,הפנים ,הבריאות
והחינוך

שדה
Intimate Partner
Violence Suffered by
Women and Men

מטרות על

תחום התמקדות
מרכזי

צמצום אלימות בזוגיות
( Intimate Partner
 )Violenceומתן מענה
הולם – בטווח הקצר
והארוך – לנפגעים
וילדיהם

✓ מניעה

Eastern EU: Multi-Sectoral Response to GBV- An Effective
and Coordinate Way to Protect and Empower 2015

גוף מוביל ושותפים
East European Institute
for Reproductive Health

שדה
Gender-Based Violence

מטרות על

תחום התמקדות
מרכזי

יצירת מסגרת פעולה
מוסדרת עבור שחקנים
רלוונטים – במיוחד אנשי
מקצוע  -העובדים ישירות
עם ניצולים/נפגעים
לרבות שירותים
פסיכוסוציאלים ,מערכת
המשפט ואכיפת החוק

✓ מניעה
✓ טיפול

 Victoria Australia: Preventing Violence Before it OccursA Framework to Guide Prevention of VAW 2007

גוף מוביל ושותפים
The Victorian Health
Promotion Fund
)(VicHealth

שדה
Violence Against
Women

מטרות על

תחום התמקדות
מרכזי

• קידום יחסים שיוויוניים
ומכבדים בין המינים
• קידום נורמות לא
אלימות
• שיפור הנגישות של
משאבים ומערכות
תמיכה לנפגעות

✓ מניעה
✓ טיפול
✓ שיקום

Zambia: National Action Plan on GenderBased Violence 2008 - 2013

גוף מוביל ושותפים
Gender in Development
)גוף ממשלתי( Division
שותפים ליוזמה :ארגונים
חברתיים ,מנהיגי קהילות,
אנשי פרלמנט וסוכנויות
של האו"ם

שדה
Violence Against
Women

מטרות על

תחום התמקדות
מרכזי

למגר אלימות מגדרית
ולהעניק טיפול ושירותים
ראויים לנפגעות בצורה
הוליסטית ,שיטתית
משלימה ומקיפה
באמצעות גישה רב
מגזרית ורב ממדית

✓ מניעה
✓ טיפול
✓ שיקום

USA: Preventing Intimate Partner Violence
Across a Lifespan

תחום התמקדות
מרכזי

מטרות על

✓ מניעה
✓ שיקום

לספק מסגרת
אסטרטגית לקהילות
ומדינות למניעת אלימות
בזוגיות

שדה
Intimate Partner
Violence

גוף מוביל ושותפים
National Center for
Injury Prevention and
Control
Division of Violence
Prevention

יוזמות מערכתיות בעולם
אילו מטרות חזרו על עצמן בכל היוזמות (או כמעט בכולן)?

הרחבת היכרות ושינוי תפיסות

מניעה שניונית

שינוי התנהגות

הקניית ידע על תופעת האלימות
(בזוגיות/מגדרית/נגד נשים) ומופעיה
השונים
שינוי עמדות ביחס לתפקידים ויחסי
כוח מגדריים בחברה בכלל ובזוגיות
בפרט

עצירה מוקדמת של אלימות ומניעת
הישנותה

מיגור התנהגות אלימה ונורמות
חברתיות אשר תומכות בה

הרחבת היכרות ושינוי תפיסות
השוואת ערוצי פעולה
יוזמה

ערוצי פעולה עיקריים

מושאי השינוי העיקריים

דנמרק

פיתוח חומרי הוראה; חינוך(נושא :זוגיות שוויונית); קמפיינים נרחבים

תלמידים; הציבור הרחב; קהילות מהגרים

אנגליה

חינוך (נושא :ידע על התופעה וסטיגמות על נפגעי/ות )GBV

תלמידים; הציבור הרחב; בעלי תפקידים
ואנשי מקצוע במערכות אכיפה ומשפט

זמביה

מחקר עמדות בנושא תפקידים מגדריים; פיתוח וקביעת סטנדרט
לחומרי הסברה; קמפיינים נרחבים; חינוך (נושא :זוגיות שוויונית);
רתימת אנשי מפתח (מנהיגים ,אנשי תקשורת ,אנשי בידור)

תלמידים; הציבור הרחב; גברים; קהילות
כפריות; מנהיגי דעת קהל; בעלי תפקידים
ואנשי מקצוע במערכות אכיפה ומשפט

אוסט'

קידום חקיקה ורגולציה בנושא פרסום; קמפיינים נרחבים; חינוך
(נושא :זוגיות מכבדת); קידום ופרסום פעולות קולקטיביות של נשים

תלמידים; זוגות; הציבור הרחב; קהילות
ילידיות; מיעוטים; קבוצות מוחלשות

מז' אירופה

חינוך (נושא :ידע על התופעה); קמפיינים נרחבים; מחקר ארוך טווח
על השלכות התופעה על נפגעים; תיאום ושת"פ רב מגזרי

הציבור הרחב; בעלי תפקידים ואנשי מקצוע
באקוסיסטם רב מגזרי

דרמא"פ

חינוך (נושא :ידע על התופעה); קמפיינים נרחבים; תיאום ושת"פ רב
מגזרי

תלמידים; הציבור הרחב; סטודנטים; בעלי
תפקידים ואנשי מקצוע באקוסיסטם רב
מגזרי; מנהיגי קהילות; גברים

ארה"ב

חינוך (נושא :זוגיות שוויונית); רתימת גברים מובילי דעת קהל

תלמידים; זוגות; מובילי דעת קהל; הציבור
הרחב

מניעה שניונית
השוואת ערוצי פעולה
יוזמה

ערוצי פעולה עיקריים

מושאי השינוי העיקריים

דנמרק

מיפוי תכניות; הפצה והנגשת ידע (מענים); סוכני שינוי; תיאום ושת"פ רב מגזריים;
פיתוח מענים; מחקר על גברים נפגעי IPV

אקוסיסטם רב מגזרי; תלמידים; נוער
בסיכון; פוגעים/ות; הציבור הרחב

אנגליה

פיתוחים טכנולוגיים להגנה מאלימות סייבר; פיתוח מענים; סוכני שינוי; פיתוח
ופרסום סטנדרטים למענים; מחקר על צרכי אוכ' מיוחדות; פיתוח והנגשת ידע ,כלים
ופרקטיקות; פיתוח והפצת כלים אחידים להערכת סיכון וזיהוי סימנים

אקוסיסטם רב מגזרי; הציבור הרחב

זמביה

סוכני שינוי; הפצה והנגשת ידע (מענים); פיתוח והפצת נהלים לאיסוף ושיתוף מידע;
פיתוח והפצת כלים אחידים להערכת סיכון וזיהוי סימנים

אקוסיסטם רב מגזרי; הציבור הרחב

אוסט'

תיאום ושת"פ רב מגזריים; חיזוק קהילות; סוכני שינוי

אקוסיסטם רב מגזרי

מז'
אירופה

מיפוי תכניות; פיתוח והטמעת פרוטוקולים אחידים לטיפול והפניה; סוכני שינוי
בקהילה; פיתוח והפצת נהלים לאיסוף ושיתוף מידע; הפצה והנגשת ידע (מענים);
תיאום ושת"פ רב מגזריים

אקוסיסטם רב מגזרי ,הציבור הרחב

דרמא"פ

בניית יכולות למתן מענים ממוקדי קורבן; פיתוח מענים; שיפור ופיתוח כוח אדם;
מיפוי תכניות; הערכת שירותים; תיאום ושת"פ רב מגזריים

אקוסיסטם רב מגזרי

ארה"ב

פיתוח מענים; בניית יכולות למתן מענים ממוקדי קורבן; סוכני שינוי

אקוסיסטם רב מגזרי; הציבור הרחב

שינוי התנהגות
השוואת ערוצי פעולה
יוזמה

ערוצי פעולה עיקריים

מושאי השינוי העיקריים

דנמרק

פיתוח והנגשת תכניות טיפול ושיקום לפוגעים

מורשעים; אסירים

אנגליה

טיפול ממוקד בפרקטיקות תרבותיות אלימות; שינוי תרבות ארגונית
(נורמות ,נהלים); פיתוח והפצת פרקטיקות וכלים לטיפול בגברים
אלימים; קידום חקיקה; פיתוח טכנולוגיות הגנה ומעקב; חיזוק מענים
שיקומיים למורשעים

קבוצות תרבותיות ייחודיות; גברים;
מורשעים; ארגונים עסקיים; מערכות אכיפה
ומשפט; אקוסיסטם רב מגזרי

זמביה

קידום חקיקה; רתימת מנהיגים מסורתיים לשינוי התנהגותי

גברים; הציבור הרחב

אוסט'

פיתוח תכניות לפתרון סכסוכים; קידום חקיקה ורגולציה למניעת
אלימות במרחבים ציבוריים

גברים; זוגות; מקומות עבודה; מוסדות תרבות

אירופה
דרמא"פ

קידום מודל גברי חלופי; חיזוק הלכידות החברתית; מענים לטיפול
בטראומה קולקטיבית של גברים; סדנאות התנהגותיות; טיפול
בהתמכרויות; חקיקה; פיתוח והטמעת נהלים לייעול הליכים משפטיים

תלמידים; גברים; אקוסיסטם רב מגזרי;
מערכות משפט ואכיפה

ארה"ב

פיתוח כישורי  ;SELשיפור אקלים בית ספר; פיתוח והטמעת נהלים
במקומות עבודה

תלמידים; מקומות עבודה

יוזמות מערכתיות בעולם :מטרות ייחודיות

העצמה כלכלית
וצמצום אי שוויון כלכלי

טיפול בתנאים מקדימים

צמצום התנאים הכלכליים אשר
מקשים על יציאה מזוגיות אלימה
ומעצבים יחסי כוחות מגדריים

מניעת העברה בין דורית
וצמצום גורמי הסיכון לאלימות

העצמה כלכלית וצמצום אי שוויון כלכלי
השוואת ערוצי פעולה
יוזמה

ערוצי פעולה עיקריים

מושאי שינוי עיקריים

דנמרק
אנגליה

זמביה

קידום חקיקה למתן פיצויים כספיים לנפגעות אלימות

נפגעות

אוסט'

קידום חקיקה ורגולציה

נשים ,הציבור הרחב

אירופה
דרמא"פ

מערכות תמיכה כלכליות לנפגעות וילדיהן; יוזמות העצמה כלכלית;
מחוייבות רב מגזרית לצמצום אי שיוויון כלכלי

נשים; נפגעות

ארה"ב

מערכות תמיכה כלכליות לנפגעות וילדיהן; פתרונות דיור ארוכי טווח
לנפגעות וילדיהן

נפגעות

טיפול בתנאים מקדימים
השוואת ערוצי פעולה
יוזמה

ערוצי פעולה עיקריים

מושאי שינוי עיקריים

דנמרק
אנגליה

מניעת העברה בין דורית על ידי מחקר להבנת צרכים של אוכלוסיות
ייחודיות; הרחבה ,שיפור והתאמת מענים; חקיקה ואכיפה

זמביה
אוסט'
אירופה
דרמא"פ

ארה"ב

התערבות בגיל ינקות/הגיל הרך; תכניות לטיפול בעוני

ילדים בגיל הרך והוריהם; ילדים בסיכון;
משפחות בעוני

יוזמות מערכתיות בעולם
חסמים לשינוי עמם מתמודדות כלל התכניות
זיהוי
ותמיכה

• היעדר ידע אודות הסימנים לאלימות ואפשרויות הטיפול והתמיכה

מענים

• מיעוט מענים איכותיים בכלל ומענים מותאמים בפרט בשל מחסור בכלים מקצועיים
ובידע אודות פרקטיקות אפקטיביות וצרכים ייחודיים של אוכ' שונות

תיאום

• היעדר נהלים ברורים ,סטנדרטים אחידים ושפה משותפת המאפשרים מענה מקיף,
הכרחיים לשינוי בסקייל ומונעים קורבנות משנית

חקיקה

• היעדר חקיקה ברורה ואכיפה מוגבלת

כישורים
רגשיים

• קושי נרחב בויסות ,ניהול קונפליקטים ויישוב סכסוכים בדרכים לא אלימות (כתוצאה
מהיעדר מודלים לחיקוי ,טראומה ,מיומנויות לא מפותחות וכיו"ב)

