DOKUMENTATIONSRAPPORT

MERANTIS A

•

D O K U M E N TAT I O N S R A P P O R T

INDHOLD
3

MERANTIS A

3

RESUMÉ

3

BAGGRUNDENFOR PROJEKT MERANTIS

4

PROJEKTGRUPPE

4

PROJEKTELEMENTER

5

VISUEL IDENTITET

6

HJEMMESIDE

7

KONTAKT TIL ORGANISATIONERNE

8

APP OG PODCAST

9

MATERIALER

10

FACEBOOK

11

TINGBJERG

12

OPSAMLING

13

MERANTIS – AKTIVITETER I FREMTIDEN

15

BILAG 1

16

BILAG 2

20

BILAG 3

21

BILAG 4

22

BILAG 5

2

MERANTIS A

•

D O K U M E N TAT I O N S R A P P O R T

MERANTIS A
DOKUMENTATIONSRAPPORT
RESUMÉ

hjælper voldsramte kvinder med minoritetsbaggrund.
Små informationskort til diskret uddeling til
udsatte kvinder, store informative postkort
med beskrivelse af projektet samt små æsker
med pebermynte påtrykt information på arabisk og dansk er blevet uddelt til de organisationer, som vi har arbejdet sammen med
– LOKK, Maryfonden, Danner, Dansk Kvindesamfund, Dansk Røde Kors, Kvindehuset
på Jagtvej, RED Safehouse, IKR, Dialog mod
Vold, Stop voldmodkvinder.dk – Ligestillingsministeriet, Københavns Politi – Lokal politisektion NordVest.

Projekt Merantis er et formidlingsprojekt, der
gennem personlige podcast-fortællinger i en
app inspirerer voldsramte kvinder med etnisk
minoritetsbaggrund til at komme videre til et
liv uden vold.
Målgruppen er kvinder fra etniske minoritetsmiljøer, der udsættes for fysisk og psykisk
vold og lever med overdreven social kontrol.
Det er voldsramte kvinder, der er kommet videre til et liv uden vold, der fortæller deres
historie.
Projekt Merantis består af flere delprojekter
(Læs om del projekter i ”Merantis -aktiviteter
i fremtiden”).
Delprojekt A blev igangsat i juli 2016 og afsluttet med udgangen af marts 2017.

En ca. 10 ugers Facebook kampagne har fokuseret på det overordnede tema: Ingen skal
leve med vold og på projektets forskellige
kampagneelementer. I kampagnen har annoncering i de sociale medier primært fokuseret på området 2700 Brønshøj/Tingbjerg,
hvor Merantis i et pilotprojekt har henvendt
sig til forskellige kvindegrupper og uddelt
materialer om projektet.

Offerfonden har finansieret delprojekt A.
Bag projektet er Spodcast.dk med journalister
og kommunikationsrådgivere Lone Michelsen
og Jette Friis O’Bróin samt en arbejdsgruppe,
som med forskellige faglige kompetencer og
funktioner i fællesskab har udviklet og gennemført projektet.

BAGGRUNDEN FOR
PROJEKT MERANTIS

Seks forskellige kvinder fortæller i en app på
dansk, arabisk og farsi deres historier om at få
nok af at leve i et voldeligt forhold eller i et
hjem med overdreven social kontrol – og om
hvordan de er kommet videre til et liv uden
vold. Hertil kommer danske versioner af en
arabisk og en farsi podcast fortælling.

I forbindelse med en række TV-udsendelser
og bogudgivelser henover efteråret og vinteren i 2015 og foråret 2016 var der en voldsom mediefokus på kvinder og unge piger fra
etniske minoritetsmiljøer, der levede isoleret
med vold og social kontrol.

Ud over en app med de seks podcast (+2 ekstra på dansk) består Merantis af en hjemmeside med informationer om projektet og
henvisninger til en række organisationer, der

I Spodcast.dk researchede vi emnet og kontaktede blandt andet forskerne bag RUC projektet ”Familien betyder alt”, der med støtte
fra Trygfonden havde arbejdet i flere år med
problematikken. Vi læste flere bøger om em-
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PROJEKTELEMENTER

net og mødtes med organisationer på området. Vi erfarede, at næsten 50 pct. af de kvinder, der benytter landets krisecentre, kommer
fra etniske minoritetsmiljøer og lever isoleret
fra venner og familie, når de forlader et voldeligt forhold.

Delprojekt A består af
• En researchfase med etablering af samarbejde med krisecentre og aktører på
området
• Udvikling af visuel identitet

Med vores journalistiske baggrund valgte vi
at fokusere på udvikling af et formidlingsprojekt, hvor vi i et tæt samarbejde med etablerede organisationer kunne nå målgruppen
gennem nye medier.
Med det udgangspunkt interviewede vi kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der var
kommet videre til et liv uden vold og social
kontrol – og som gennem deres fortællinger i vores Merantis podcast kunne inspirere
kvinder til at søge hjælp til at komme væk fra
vold og social kontrol.

• Pilotprojekt i Tingbjerg, hvor vi har samarbejdet med forskellige netværk i boligområdet – beboerrådgiver, aktivitetsmedarbejdere, politi, læger, sundhedsplejersker
m.fl
• Casting af interview-cases i samarbejde
med involverede organisationer
• App –IPhone version via App Store og
Android version via Googleplay
• Produktion af 6 podcast – interviews, tolkning, redigering, ekstra danske versioner
• Hjemmeside

PROJEKTGRUPPE

• Postkort, små informationskort og pastil
æsker

Projektledelsen består af journalist, grafiker
og kommunikationsrådgiver Lone Michelsen
samt journalist, kommunikationsrådgiver og
underviser Jette Friis O’Bróin, der i fællesskab
ejer spodcast.dk.
Herudover har projektgruppen bestået af:
• Kandidat i kommunikation med speciale i
sociale medier Ann Sofie Carrara
• Kandidat i Socialvidenskab og pædagogik
med erfaring i podcast-redigering Markus
Eg Schwartz-Nielsen
• IT udvikler Anders Olsen
• Socialrådgiver med erfaring i udvikling
og implementering af sociale projekter
Susanne Kjær
• Cand. mag i dansk og historie, master fra
CBS samt erfaring i soc. projektarbejde
Erik Schrøder
• Grafisk Designer Liselotte Nielsen
• Antropologistuderende og arabisktalende
Karen Ravn
Alle har bidraget med stort engagement og
arbejdet langt ud over de betalte timer.
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VISUEL IDENTITET

nen. Samtidig appellerer designet ikke umiddelbart til mænd – og gør derved projektet
mere diskret for de kvinder, som har brug for
at lytte alene.

Formålet med den visuelle identitet for podcast-kampagnen Merantis har været at skabe
en identitet, der er diskret og samtidig let
genkendelig.
Navnet skulle være feminint, nemt at udtale
og ikke forbindes med noget kendt og blev
til under en brainstorming. ”Merantis” har til
formål at associere blomster og pigenavne –
uden det rent faktisk er det.
Det har været afgørende, at kampagnens udtryk er så langt væk fra vold, angst og elendighed som muligt. Vi benytter vi os af lyserøde, gule og grønne blomster for at skabe
associationer til et kvindeunivers – frisør, hygiejnebind etc.
Målet har været at “skjule” vores tunge emne
i en florlet indpakning, som er nemt genkendelig for alle, der er i berøring med kampag-

Blomstermotivet rummer for os endvidere
glæde, spiring, håb og følelsen af udvikling.
Forhåbentlig kan vi med projekt Merantis og
de personlige historier medvirke til at indgyde håb og inspiration til de voldsramte kvinder til at komme videre til et liv uden vold.
Ud over postkort, små informationskort og
æsker med pebermyntepastiller er der også
produceret brevpapir og visitkort til alle i projektgruppen.
Alle elementerne i projektet er blevet produceret i overensstemmelse med den visuelle
identitet.
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HJEMMESIDE

mesiden, hvorfor vi henviser tilministeriets
informationer på flere sprog til kvinder, der
er udsat for psykisk og fysisk vold og social
kontrol. Ministeriets direkte hotline linkes
også til fra Merantis.

På projektets hjemmeside, merantis.dk, er det
på samme vis som i app’en muligt at lytte til
de seks podcast under punktet ”Fortællinger”. Derudover består hjemmesiden af en
menu med følgende sider:

På hjemmesiden er det endvidere muligt at
kontakte projektgruppen på telefon eller på
mail. Herudover findes en lille kort webfilm
om projektet.

• Om Merantis
• Få hjælp
• Gode råd til fagfolk og pårørende

Hjemmesiden er designet til både computer
og telefon, da størstedelen af kommunikationen allerede foregår på telefonen via vores
app.

• Kontakt
• Presse
• Om os
• Kontakt
På hjemmesiden har vi lagt vægt på, at de
voldsramte kvinder skal kunne finde relevante links til at søge hjælp, viden og støtte hos
etablerede organisationer og krisecentre.

Af hensyn til vores primære målgruppes sikkerhed, har vi tilføjet en ”Væk fra Merantis”-knap, så brugerne hurtigt og diskret kan
forlade siden, hvis det er nødvendigt. Knappen linker til google.com, som er en almen
kendt og brugt søgeside.

Udenrigsministeriets hjemmeside voldmodkvinder.dkhar været en stærk samarbejdspartner under udviklingen af Merantis hjem-

I alt har hjemmesiden haft 1.120 besøg. To
tredjedel er tilgået hjemmesiden fra computer og en tredjedel fra mobilenhed.
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KONTAKT TIL
ORGANISATIONERNE
En væsentlig del af projekt Merantis’ mål har
været at etablere kontakt og samarbejde
med en række organisationer, der arbejder
med at hjælpe voldsramte kvinder videre til
at liv uden vold.

Vi har haft flere gode møder og etableret et
rigtig fint samarbejde med:

Det er lykkedes i den korte projektperiode at
opnå et fint samarbejde med flere organisationer.

• Dialog mod Vold

Organisationerne har taget vel imod Merantis og er glade for podcast fortællingerne. Ligesom de bruger Merantis materialerne til at
skabe fokus på vores app, som er frit tilgængelig på Google Play og App Store.

• RED Safehouse

Pia Strøh fra Dansk Kvindesamfunds Krisecenter siger blandt andet:
”På Dansk Kvindesamfunds Krisecenter har vi
benyttet jeres podcast på vores beboermøde
for kvinderne. Kvinderne har lyttet til de to
danske historier og har herefter fælles drøftet og delt egne historier. Historierne har været med til at danne grundlag for en fælles
ramme, styrket samhørigheden og troen på
at det nok skal gå godt, at man faktisk kan
komme videre, selv om det synes svært i nuet.
Vi har haft historierne med to gange med
et par måneders mellemrum og vil blive ved
med at gøre det, da det er gavnligt for kvinderne. Vi glæder os bare til der kommer lidt
flere historier at vælge imellem”.

• Københavns Politi – Lokal Politisektion 		
NordVest

• LOKK
• Stop-vold-mod-kvinder.dk/
Ligestillingsministeriet
• Danner
• Dansk Røde Kors
• IKR
• Dansk Kvindesamfund
• Kvindehuset på Jagtvej

• T-huset i Tingbjerg
• FSB Boligsociale medarbejder i Tingbjerg
Flere organisationer lægger Merantis podcast
på deres hjemmeside, fortæller om Merantis
og uddeler materialer til voldsudsatte kvinder
i deres regi.
Organisationerne har også vist stor interesse i Merantis delprojekt C, der består af en
konference/temadage om hjælp og støtte til
voldsudsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Flere organisationer deltager i forberedelserne og har givet tilsagn om at medvirke aktivt ved selve temadage/konference.

Merantis er alene et formidlingsprojekt og tilbyder ikke hjælp og rådgivning til voldsudsatte kvinder, men henviser til de etablerede organisationer på området. Merantis fungerer
dermed som et supplement til de organisationer og foreninger, der hjælper voldsramte
kvinder.

Organisationerne er meget glade for samarbejdet med Merantis og håber på et udvidet
samarbejdet i forbindelse med produktion
af flere podcast. Organisationer efterlyser
podcast på flere sprog – blandt andet thai,
filippinsk, vietnamesisk, pakistansk, kinesisk,
tyrkisk og endnu flere forskellige på farsi,
arabisk og dansk.
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APP OG PODCAST
Det lykkedes os at gennemføre interviews
med seks kvinder:

Med erfaring fra et andet projekt, hvor vi
har produceret podcast til Alzheimers pårørende, valgte vi at fokusere på formidling af
erfaringer og fortællinger fra de kvinder, som
er brudt ud af et voldeligt forhold og blevet
hjulpet videre til et liv uden vold.

• En 25 årige pakistansk kvinde, der er
flygtet fra et hjem med overdreven social
kontrol – podcast på dansk
• En 18 årig afghansk kvinde, der er flygtet
hjemmefra pga. overdreven social kontrol
– podcast på dansk

Med podcastfortællingerne har det været vores ønske, at voldsramte kvinder kunne høre
om andre kvinder i samme situation, der er
kommet videre. Kvinderne skulle opleve håb
og blive inspireret til at handle og samtidig
føle, at de ikke er alene i en hverdag med fysisk og psykisk vold og social kontrol.

• En 54 årig iransk kvinde, der levede med
sine børn i et ægteskab med en voldelig
og psykisk syg mand – podcast på farsi,
suppleret af en forkortet version på dansk
• En 47 årig irakisk kvinde, der i årevis levede med vold og undertrykkelse, inden hun
flygtede fra sin mand – podcast på arabisk

Med podcast fortælleringer i en diskret og
gratis app kan de voldsramte og udsatte kvinder lytte i det tempo, de orker – og når de kan
finde tid og mulighed. Der kan diskret lyttes
til podcast i bilen, i bussen, på gåturen, når
der arbejdes, gøres rent eller laves mad.

• En 34 årig kvinde fra Irak, som har levet
i et voldeligt ægteskab med sine børn –
podcast på arabisk og en forkortet version
på dansk
• En 41 årig kvinde fra Irak, som har levet i
et voldeligt ægteskab med sine fem børn
– podcast på arabisk

Vores udfordringer var naturligvis at finde
kvinder, der ville fortælle deres historier. Her
fik vi stor hjælp af de organisationer, som vi
har samarbejdet med undervejs. Især har RED
Safehouse, IKR og DAPAWO (Danish Palestinian Women Organisation – Amneh Hawwa)
været meget hjælpsomme med at finde kvinder til vores podcast.

I forbindelse med interviewene var der naturligt en del udfordringer af sproglig karakter,
så vi allierede os med tolke undervejs. Det
var vigtigt for projektet, at Merantis podcast
skulle være på kvindernes modersmål, så målgruppen kunne lytte til fortællingerne på deres eget sprog.
De to yngste kvinder taler dansk som hovedsprog, og fortællingen er derfor produceret på dansk.
Undervejs i projektet har vi mødt ønsker om
flere podcast på dansk. Derfor har vi nu produceret to af de fire podcast på farsi og arabisk i en dansk forkortet version.
Ca. 800 downloadede den gratis Merantis app
fra App Store og Googleplay og et tilsvarende
antal fra Merantis’ hjemmeside.
I alt er 1639 podcast fortællinger downloadet
fra serveren
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MATERIALER
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På hjemmesiden Merantis.dk kan man høre
historierne og finde information om, hvor
man kan få hjælp.
Postkort rettet mod fagpersoner. Neutrale
med blomster på den ene side og en bagside med en kort tekst om projektet. Kortene
har stor synlighed på opslagstavlen og husker
fagpersonen på projektet. Vi har trykt 2.000
postkort
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Små kort rettet mod voldsramte, voldsudsatte og pårørende. På kortene står “Du ikke er
alene, vold kan ramme alle. Du kan lytte til
andre kvinders historie på Merantis hjemmeside eller app”. Kortene er på dansk og arabisk. Kortene falses på midten og er ikke større, end de kan skjules i en hånd.
Vi har trykt 10.000 kort
Æsker med pebermynte pastiller til gratis uddeling – målrettet de involverede organisationer og miljøer, hvor der kommer voldsudsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.
W W W. M E R A N T I S . D K
Målet er at skabe opmærksomhed omkring
Merantis podcast fortællinger.
På æskerne står “Du ikke er alene, vold kan
kort-db-42x55-I..indd 2-3
ramme alle. Du kan lytte til andre kvinders
historie på Merantis hjemmeside eller app”.
Teksten er på dansk og arabisk.
Vi har produceret 2.500 æsker.
www.merantis.dk
MERANTIS
Google Play App Store

28/02/2017 18.19

Du er ikke alene.
Vold kan ramme alle
Lyt til kvinders historier
om at komme videre til
et liv uden vold på:
www.merantis.dk – eller
hent MERANTIS app til
smartphones på App Store
og Google Play.
Akuthjælp ring 112
STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

kort-db-42x55-I..indd 4-5
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FACEBOOK
En Facebook-kampagne har været et væsentligt element i projekt Merantis synlighed og
dermed en højt prioriteret del af formidlingsarbejdet.
I overensstemmelse med projektets overordnede formål har vi arbejdet utraditionelt og
målrettet med at skabe et bredt kendskab til
projekt Merantis og opnå stor spredningseffekt inden for målgruppen.

er statistisk set opnået. Vi har samtidig oplevet mange reaktioner på vores kampagne
fra personer med udenlandske navne -hvilket
også er et succeskriterium.

Vi udvalgte citater fra hver podcast fortælling
som udgangspunkt for det ene af projektets
to ugentlige opslag. Til hvert af disse opslag
tilføjede vi et billede af en anonym etnisk minoritetskvinde for at skabe en opmærksomhed og relevans hos de brugere, som kom i
kontakt med opslaget.

På de 13 opslag har vi opnået en eksponering
på i alt 78.365 personer.

I de ca. 10 uger Facebook-siden har eksisteret
har der været 261 følgere. Derudover har vi
opslået 13 opslag, som alle er blevet boostet i
2700 postnummer området.

Vi har samtidig en gennemsnitsrate på 230
klik pr. opslag og gennemsnitlig 48 personer,
som interagerer med opslagene. Oven i dette har vi opnået et gennemsnit på 10 personer, der klikker på vores link til hjemmesiden,
merantis.dk.

Ud over citaterne har vi arbejdet med punchlines/ statements omkring vold og social kontrol – eksempelvis, ”Ingen bør leve et liv med
vold og social kontrol” eller ”I Danmark er
det forbudt og strafbart at udføre fysisk eller
psykisk vold mod andre”.
Disse punchlines rummede vores visuelle identitet for derved at skabe genkendelighed, legitimitet og troværdighed.
Vi har opnået den ønskede massive spredning, og vores mål om at ramme målgruppen
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TINGBJERG

giver fra FSB, repræsentant for lokale bydelsmødre, aktivitetsmedarbejdere i T-huset,
sundhedsplejersker, Tingbjerg skole, lokal kirke, danskunderviser i Tingbjerg, socialrådgiver, familierådgiver, lokale læger, SSP og en
del aktører meget tæt på Tingbjerg – Kringlebakken m.fl.

Som en del af projektet, har vi gennemført
et pilotprojekt i Tingbjerg – et alment boligområde uden for København med ca. 80
procent beboere af anden etnisk herkomst
end dansk.

Herudover har Merantis haft et meget fint
møde med 10-12 medarbejdere i Københavns
Politi – lokalstation Nord-Vest, der i den grad
er indstillet på at samarbejde omkring Merantis og ser et stort behov for det diskrete materiale.
Spodcast.dk/Merantis er efterfølgende af politiet blevet inviteret til at deltage med oplæg
i et større møde i Nord-Vest/Husum for at fortælle om Merantis til en bred gruppe af aktører i skoler og organisationer i lokalområdet.

Pilotprojektet blev gennemført i perioden fra
medio januar til udgangen af marts måned
2017
Formålet med pilotprojektet var at synliggøre
Merantis over for de projekter, aktiviteter og
initiativer, som har kontakt til Merantis målgruppe samt i muligt omfang at mødes med
kvinder fra etniske minoritetsmiljøer og informere om Merantis podcast.

Merantis materialer er blevet taget meget
fint imod, men det har naturligvis været udfordrende at få målgruppen i tale. Dog er vi
ikke i tvivl om, at synligheden i Tingbjerg har
betydning for modtagelsen af Merantis facebook-kampagne, der er boostet til målgruppen i netop Tingbjerg området.

Projekt Merantis har haft to medarbejdere
fra projektgruppen beskæftiget med synlighed af Merantis i Tingbjerg. De to medarbejdere har deltaget i aktiviteter med kvinder i
området, gennemført en lang række møder
med boligsociale medarbejdere, beboerråd-

11

MERANTIS A

•

D O K U M E N TAT I O N S R A P P O R T

OPSAMLING
Projekt Merantis har nået sit mål – og mere til.
Det er lykkedes at producere et formidlingsprojekt med podcast fortællinger på arabisk,
farsi og på dansk med kvinder, der er kommet
videre til et liv uden vold og social kontrol.
Fortællingerne er rørende, informative, inspirerende og signalerer håb til andre voldsudsatte kvinder fra etniske minoritets miljøer.

Det har ikke været muligt at gennemføre en
egentlig evaluering af de producerede podcast via kvalitative interviews med kvinder i
målgruppen, som har lyttet til fortællingerne.
Dertil har tiden været for presset i den korte projektperiode, men flere organisationer
har lyttet til Merantis podcast fortællinger og
henviser til dem på deres hjemmeside. Flere
organisationer har også brugt podcast til møder og efterlyser flere podcastfortællinger på
flere sprog.

Det er også lykkedes at nå ud til mange i vores målgruppe gennem:

I forbindelse med et kommende Merantis
B projekt med produktion af yderligere 25
podcast og en endnu mere omfattende Facebook-kampagne, og regionale temamøder,
forventer vi at gennemføre kvalitative interviews med kvinder i målgruppen og med organisationer, der hjælper kvinderne.

• Merantis’ positive samarbejde med et
stort netværk af de mange organisationer,
der arbejder målrettet på at hjælpe og
støtte kvinder, som er udsat for fysisk og
psykisk vold og overdreven social kontrol.
Disse organisationer påskønner Merantis podcast fortællinger og henviser til
Merantis hjemmeside, bruger fortællingerne til deres møder og informerer deres
målgruppe om Merantis app.
Via samarbejdet med organisationerne
skønner vi at været nået ud til flere tusinde i målgruppen.
• Merantis’ vellykkede 10 ugers lange
Facebook kampagne, hvor vi er nået vidt
omkring – og især har nået en målgruppe,
som erfaringsmæssigt er svær at nå.
• Merantis’ pilotprojekt i Tingbjerg, hvor
der blev lejlighed til at kommunikere med
væsentlige aktører i lokalmiljøet og dermed etablere en ny indgang til målgruppen med nye materialer
• Merantis ’ app med podcastfortællinger,
hjemmeside, postkort, informationskort
og pebermynte æsker, der vil leve videre
gennem netværket af organisationer, der
hjælper voldsudsatte kvinder. De har alle
fået materialer og adgang til podcastfortællinger.
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MERANTIS – AKTIVITETER
I FREMTIDEN

DELPROJEKT B:

Som planlagt lægger Spodcast.dk op til et
Merantis delprojekt B, ud over det delprojekt
C, som Offerfonden har finansieret, og som vi
allerede er så småt i gang med forberede. Første møde i netværket omkring konferencen/
temadage afholdes 18 maj 2017 med en række organisationer, der arbejder med hjælp og
støtte til voldsudsatte kvinder.

• Produktion af min 25- 30 nye podcast
• Gennemførelse af en omfattende og
landsdækkende Facebook-kampagne
• Afholdelse 5-6 faglige regionale temadage om at opdage tidlige tegn på
voldsudsatte kvinder og håndtering af
denne viden. Målgruppen er fagpersoner – pædagoger, lærere, socialrådgivere, boligsociale medarbejdere.

DELPROJEKT B
Oprindelig havde vi tænkt os, at delprojektet
skulle indeholde produktion af 12 podcast og
en implementering af Merantis projektet i
en række større almene boligområder i Danmark.

• Dokumentation og evaluering af podcastfortællinger, Facebook-kampagne
og temadage
DELPROJEKT C

Undervejs i delprojekt A er vi imidlertid blevet
positivt overrasket over det gode samarbejde,
som vi har etableret på tværs af de hjælpeorganisationer, der støtter voldsudsatte kvinder
– og den store udbredelse af projekt Merantis
i deres netværk.
Vi vil derfor satse på produktion af en række
nye velredigerede autentiske podcast på flere
sprog og sprede budskabet om disse podcastfortællinger via organisationer, en stor facebookkampagne og regionale temadage for
fagpersoner.

Projektet er allerede delvis finansieret af
Offerfonden, og vi planlægger konference/
temadage i efteråret 2017 for fagpersoner
– sundhedsplejersker, sygeplejersker, politi,
pædagoger, lærere, boligsociale medarbejdere m.fl.
DELPROJEKT D
Vi er blevet kraftigt opfordret til også at
producere podcastfortællinger til voldsudøvere – evt i samarbejde med Dialog mod
vold.
I disse podcast vil vi formidle fortællinger
med voldsudøvere, der har fået hjælp og
støtte til at komme videre til et liv uden
vold.
Dette delprojekt er endnu i udviklingsfasen.
Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin
Projektledelse i Merantis
SPODCAST.DK IVS
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BILAG 1
MØDEAKTIVITET I PROJEKT MERANTIS

RED SAFEHOUSE
Anita Johnson + to cases
Møde mandag d. 19.09.16
Møde tirsdag d. 11.10.16

DANSK KVINDESAMFUNDS
KRISECENTER
Pia Strøh
Møde 22.11.16

IKR

DAPWO

med Annam Al-Hayali + case
Møde tirsdag d. 13.09.16
Møde tirsdag d. 04.10.16
Møde d. 01.03.17

Amneh
Telefonmøde 19.09.16
Møde i 09.10.16 med en
gruppe kvinder med etnisk
minoritetsbaggrund
Møde 12.10.16

MARY-FONDEN
Dorte Fredskilde Braad
Møde d. 15.11.16
Møde. D. 09.03.17
DANSK RØDE KORS
Mia Falconer og
Maria Stetter
Møde 21.09.16
Møde mandag d. 23.02.17

BEBOERRÅDGIVER
Mette Novak
– Tingbjerg Forum
Møde tirsdag d. 11.10.16
Møde 16.02.16

KRINGLEBAKKEN
lederen Lisbeth.
Møde d. 09.03.17.
Tingbjerg Skole
skoleleder Marco.
Møde d. 13.03.17
SSP
Anne Nyborg og
Lennart Holst
Møde d. 27.03.17
KØBENHAVNS POLITI,
BELLAHØJ
Lokalstation Nord-Vest, ?
Møde d. 05.04.17
LOKK

SUNDHEDSPLEJERSKER
FRA TINGBJERG

Leder Lene Johansen
Møde d. 30 marts 2017

Møde mandag d. 7.11.16
KVINDEHJEMMET PÅ
JAGTVEJ
Anna-Lisa og Line
Møde fredag d. 07.10.16
Møde 08.02.17
DANNER
Mette Marie Yde Poulsen
ogAnna-Maria Mosekilde
Møde d. 23.02.17
Konference den 27.03.2017
- Verdenskulturcentret
DAREGENDER.DK
Henriette Højbjerg
Møde d. 12.09.16

PLACE DE BLEU
Nicole Johansen + 10 etniske
minoritetskvinder
Møde 19.01.17
Møde d. 09.02.17
Kirken i Tingbjerg
Mette Basbøll.
Møde d. 09.02.17
SOCIALRÅDGIVER I
TINGBJERG
socialrådgiver Masti B. Jutka
Møde d. 16.02.17.
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MINISTERIET FOR
LIGESTILLING
– STOPVOLDMOD
KVINDER.DK
Alexander Breum
Andersson m.fl.
Møde d. 20.04.17
Dialog mod vold
- Askovfonden
Susanne Magnusson
Møde d. 20.04.17
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BILAG 2
FACEBOOK KAMPAGNE – PROJEKT MERANTIS
FORMÅL

Vi skræddersyede derudover Facebook målgruppen efter køn, alder, placering, interesser osv:

Formålet med projektets Facebook-profil har
været at gennemføre en Facebook-kampagne. Med et begrænset budget er der blevet
tænkt utraditionelt og arbejdet målrettet
mod en stor spredningseffekt inden for målgruppen.

• Køn: Kvinder
• Alder: 13-50
• Interesser: Irak, Mellemøsten, Saudi-Arabien, Syrien, Iran, Pakistan, Afghanistan,
Tyrkiet, Arabiske verden

DET FAKTISKE FORLØB

Skole, uddannelse, ungdomsuddannelse,
videregående uddannelse

I den strategiske proces indledte vi med at
definere formål med Facebook-siden og beskrive målgruppe samt relevant indhold for
den definerede målgruppe.
Målgrupper:

Mellemøstlig mad, vandpibe
Bryllupper, familie, ægteskab
Religion, Islam
Islam and clothing, women in islam

• Voldsramte kvinder fra etniske minoritetsmiljøer

Merantis podcast kunne ”fortælle den gode
historie”. Vi ville derfor fange et bredt publikum ved at appellere til følelser, da det har
vist sig, at mange reagerer på disse ”narrativer” i sociale medier.Det afgørende for os
var derfor at benytte disse narrativer til at
skabe et engagement hos brugerne på Facebook og gennem indholdet skabe en værdi
for vores målgruppe.

• Døtre og sønner samt andre tætte relationer til de voldsramte kvinder fra etniske
minoritetsmiljøer
• Etniske unge, som selv er udsat for vold
og social kontrol eller pårørende til disse
• Fagpersoner der er i kontakt med voldsramte kvinder, voldsramte unge og deres pårørende – mere specifikt: politi,
socialrådgivere, krisecentre, skadestuer,
jordemødre, offerrådgivningen m.fl. Lærere på Sosu-skolerne, sundhedsplejesker,
rengøringsledere, boligselskaberne, medarbejdere tilknyttet almene boligområder
i hele landet, integrationsmedarbejdere,
kommunale medarbejdere, der beskæftiger sig med kvinder og integration, indvandre- kvindecentre.

Ved at udplukke forskellige citater fra hver
af de seks kvinders fortællinger, har vi søgt
at vække brugernes opmærksomhed og
interesse.
Ud over Merantis citater, udarbejdede vi
punchlines med statements omkring vold
og social kontrol – eksempelvis: , ”Ingen bør
leve et liv med vold og social kontrol” eller
”I Danmark er det forbudt og strafbart at
udføre fysisk eller psykisk vold mod andre”.
Disse punchlines blev indrammet i projektets
visuelle identitet, for derved at skabe genkendelighed, legitimitet og troværdighed.
Opslagene henviser til projektets podcasts
i Merantis’ app samt råd og vejledning på

Grundet vores igangværende pilotprojekt i
Tingbjerg rettede vi den geografiske placering af målgruppen til 2700 Brønshøj, for at
skabe mest mulig oplysning og spredning i
Tingbjerg.
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hjemmesiden merantis.dk. Alle opslag er
blevet boostet for at nå ud til en større målgruppe.

vold. Vi har derfor forbeholdt os retten til
at slette kommentarer, som ikke bidrager
konstruktivt til projektets formål.

Facebook kampagnen blev et visuelt fængende element som supplement til vores
podcast citater. Til hvert opslag med citater
føjede vi et billede af en anonym etnisk minoritetskvinde for at skabe en genkendelighed samt relevans hos de brugere, som kom i
kontakt med opslaget.

EVENTUELLE ÆNDRINGER
Vi ændrede målgruppen undervejs, da vi
erfarede, at vores fokus i højere grad skulle
tilpasses de faglige personer, som har kontakt til de voldsramte kvinder samt unge.
Vi ændrede samtidig alderen, så vi fokuserede på kvinder i alderen 18-50. Placeringen
forblev 2700 Brønshøj, da vi stadig var i
gang med vores pilotprojekt i Tingbjerg.

I erkendelse af de kendte barrierer for at nå
kvinder i lukkede etniske minoritets-miljøer direkte – og ikke mindst de voldsudsatte
kvinder – var det afgørende at finde nye
veje til diskret at kommunikere budskaber til
målgruppen.

INTERESSERNE BLEV ÆNDRET TIL
Flygtningelejr, Islam, Saudi-Arabien, Humanitær folkeret, Syrien, Politi, Den internationale Røde Kors Komité, Videregående uddannelse, Røde Kors, Ungdomsuddannelse,
Vold mod kvinder, Mellemøsten, Pakistan,
Afghanistan, Arabiske verden, Kvinders rettigheder, Uddannelse, Irak, Dansk Flygtningehjælp, Sygeplejerske, Viden, Ligestilling,
Grundskole, Fagforbund, Sundhedspleje,
Iran, Tyrkiet, Sygepleje, Politiker, Feminisme,
Lærer, Social kontrol, eller Politik og sociale
problemer
Vi erfarede igennem processen, at opslagene med citater og tilhørende arkivbillede var
de opslag med den bedste respons. Vi stoppede derfor opslag med punchlines.

Facebook indsatsen har været en helt afgørende faktor for at nå disse kvinder.
Med pilotprojekt i Tingbjerg bevægede vi os
fysisk rundt i nærmiljøet. På Facebook kunne
vi nå målgruppen i ”privaten”.
Facebook har givet os en platform, hvor vi
har været i stand til at interagere direkte
med målgruppen i form af likes, delinger,
kommentarer og privatbeskeder.
Merantis gjorde dog klart, at vi ikke deltager i den nuværende debat omkring etniske
minoriteter, idet vores formål udelukkende
er at inspirere voldsramte etniske minoritetskvinder til at komme videre til et liv uden
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MÅLOPFYLDELSE

RESULTAT

- Vi har brugt Facebook Insight samt Facebooks annonce administrator til at evaluere de opslåede opslag

- 263 synes godt om Merantis’ side

- Facebook-siden er er blevet eksekveret som planlagt – der er blevet opslået
mindst to opslag om ugen, det ene med
citater, det andet med punchline

- Eksponeret for 78.365 brugere i alt i den
10 uger lange kampagneperiode

- Bedst respons på opslag med citater fra
fortællinger

- Flere og flere personer med etniske navne
synes godt om opslagene

- Kampagnen er blevet mere udbredtend
forventet og fordeler sig bredt ud over
Storkøbenhavn samt Sjælland

- Vores eksponering af opslagene går ca.
som et bjerg, det steg og faldt så på
midten, men budgettet for annoncerne er
også sat ned

- Vi når ud til de aldre, for hvem, vores podcasts er aktuelle

- Vi er steget i opslags interaktioner, hvilket
er positivt
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OVERSIGT OVER FACEBOOK-KAMPAGNE
Inspiration: https://www.facebook.com/humansofnewyork/

Opslag

Række- EksponeKlik
HandPersoner,
vidde
ringer
(alle)
linger
som har
					
handlet

Klik på
link

“Projekt Merantis
handler om, at ingen
skal leve...”

1154

2487

16

12

7

3

”Den fysiske vold
opstod i takt med min
mands...”

2280

4746

225

98

67

4

”Når jeg kom i skole
med blå mærker eller
var væk...”

2695

5341

225

67

50

3

”Selvom min kultur
siger anderledes, er
det ikke...”

2023

4040

70

26

21

2

”Jeg blev daglig udsat
for psykisk- og fysisk...”

2723

4491

174

42

30

7

”Jeg levede i et arrangeret
ægteskab med både...”

3974

6877

378

82

67

16

“Ingen fortjener at blive
udsat for, hverken...”

2767

5277

58

45

37

7

”Jeg var udsat for meget
psykisk- men også fysisk...”

4784

8737

408

143

98

8

“Vold er også social
kontrol. “

3479

7880

63

36

28

5

”Jeg fortryder ikke det
valg, jeg har taget,...”

5259

8302

777

145

108

42

“Ingen fortjener at leve et
liv med vold! Er din...”

2626

5901

32

20

17

2

”Jeg var meget begrænset
i mit eget hjem på grund...”

4635

7606

494

96

60

21

“Kender du nogen, der er
udsat for vold? “

3395

6680

69

36

31

5

I alt 78365 Gns. 230

Gns. 65

Gns. 48

Gns. 10

Gns. 3215
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STATISTIK HJEMMESIDE
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BILAG 4
PILOTPROJEKT I TINGBJERG – PROJEKT MERANTIS

I løbet af projektperioden har vi anlagt forskellige strategier i forhold til udbredelse af
kendskabet til Merantis i Tingbjergområdet.
Vi satsede imidlertid på at nå medarbejdere
og frivillige, som har kontakten til målgruppens kvinder, der potentielt kan være udsat
for vold og eller social kontrol.

Samlet set havde vi god kontakt med blandt
andet den boligsociale indsats, skolesocialrådgiveren, skoleledelsen, jobcenteret, politiet, tandplejen samt beboerrådgivningen. De
har taget meget positivt imod materialet
Først sent i forløbet fik vi kontakt med SSP
konsulenterne, og det lykkedes herefter at
mødes med hele politigruppen bag indsatsen
i Nordvest – og dermed Tingbjerg. Politiet
tog vel imod materialet og er indstillet på
yderligere samarbejde med Merantis.
SSP konsulenterne tilbød også at tage materialet med på de møder, der afholdes med
alle institutioner, som arbejder med børn og
unge.

Vores primære indgang til Tingbjerg var
T-huset, hvor der foregår forskellige aktiviteter for beboerne, herunder en række
aktiviteter for kvinder med anden etnisk
baggrund end dansk.
Dernæst tog vi kontakt til den boligsociale
indsats. Her kommer mange kvinder med
forskellige problemstillinger – og unge, der
besøger ungevejledere, som blandt andet
hjælper med fritidsjob
Kirken var også en naturlig samarbejdspartner, da den er økumenisk og derfor åben for
alle uanset religiøst tilhørsforhold.

Vi har pakket materialet i poser indeholdende postkort, små ”informationskort” og
pastiller og afleveret det til læger i Brønshøj,
Sundhedshuset på Nørrebro og til gruppeledelsen for

MATERIALE UDLEVERET TIL
UDEN FOR TINGBJERG

FORDELES TIL

Place de Bleu v. leder Nicole Johansen

Kvinder, som er knyttet til Place de Bleu
(fra hele København) samt biblioteket på 		
Rentemestervej

Hvidovre Kommune v. Sagsbehandler Zire Dølner

Sagsbehandlere i Hvidovre Kommune,
i forskellige afdelinger.

Metropol, socialrådgiveruddannelsen v. Birthe Elholm

Andre undervisere samt relevante studerende,
som skriver opgaver om vold og social kontrol.

Metropol, diakonuddannelsen v. Nese
(praktikant i T-Huset)

Studerende og lærere på uddannelsen.

SSP i København v. Anne Nyboe og Lennart Holst

SSPs kontaktflade i Tingbjerg

Kringlebakken v. leder Lisbeth Vibe Utzon

Kvinder og samarbejdspartnere, som kommer i
Kringlebakken

Skadestuen Bispebjerg

Kvinder fra Tingbjerg
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BILAG 5
PROJEKTGRUPPE – PROJEKT MERANTIS

JETTE FRIIS O’BROIN
– PROJEKTLEDER

ANN SOFIE CARRARA
– SOCIAL MEDIE ANSVARLIG

Jette arbejder i dag som selvstændig kommunikationsrådgiver, underviser i kommunikation, interviewteknik og webfilmproduktion. Hun har skrevet 7 bøger samt en række
hæfter, pjecer mm. Hun har også produceret
mere end 75 webfilm om alt fra kriminalitet,
arkitektur og ældre til sklerose og kræft.
Jette har etableret AIDS-Fondet, været
igangsætter af Natteravne projektet i Danmark, projektudvikler og –leder af integrationsprojektet PÅ TVÆRS samt et større
integrationsprojekt i Lindholm kvarteret i
Nykøbing F for Boligministeriet.
Herudover har Jette været projektleder på
flere landsdækkende og lokalt funderet
forebyggende kampagner, været kommunikationschef i Ældre Sagen, ass partner i
Kommunikationsbureauet Jøp, Ove & Myrthu samt kommunikationsrådgiver for Etisk
Råd i mere end 10 år. Hun har modtaget
både danske og internationale kommunikationspriser.
www.jfo.dk

Ann Sofie er 27 år og er cand. comm i
kommunikation fra Roskilde Universitet
(2016). Hun har en stærk profil inden for
strategisk planlægning samt udførelse af
kommunikative indsatser på digitale- og især
sociale medier. Derudover har Ann Sofie en
stor interesse for samfundsmæssige problematikker og har især interesseret sig for
teorier inden for kultur, etnicitet og diskurs.
Har spillet basketball på højt plan i 15 år og
har i fritiden været frivillig træner for yngre
spillere, Har arbejdet 6 år som pædagogmedhjælper for blinde udviklingshæmmede i
et bo- og dagstilbud i Gentofte.

MARKUS EG SCHWARTZ-NIELSEN
Kandidatuddannet ved Roskilde Universitet
i socialvidenskab og pædagogik. Arbejder
med kultur, medier og samfundsmæssig inklusion. Han har eget pladeselskab, er projektkoordinator og har Instrueret og klippet
dokumentarfilmen ’Spectator Records – Op i
røg’.
Har en mangeårig interesse for reintegration
af socialt udsatte og resocialisering af indsatte i danske fængsler. Markus har tidligere
arbejdet på samværsstedet Pinta og frivilligt
for organisationen Café Exit. Projektleder
og klipper på fængselsradioen Radio Gitter
og arbejder med resocialisering af indsatte
gennem produktion af podcasts.

LONE MICHELSEN – PROJEKTLEDER
Selvstændig kommunikationsrådgiver. Arbejder med rådgivning, markedsføring, grafisk
design og tekst. Fullservice bureau for Baresso Coffee i 14 år.
Partner i kommunikationsbureauet vinkel+co
i 10 år. Arbejder med tekster og visuelt
udtryk for fonden Plan Danmark. Kommunikationsrådgivning for Statens Seruminstitut.
Kommunikationsrådgiver i forbindelse med
naturgenopretningsprojekt i Slagelse Kommune. Undervisningsmaterialer til branchearbejdsmiljørådene i BAR Sosu, BAR Handel
og BAR Slagteri og kød samt Rigshospitalet
Klinik for Rygmarvsskade.
www.michelsenkommunikation.com
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SUSANNE KJÆR

KAREN RAVN VESTERGAARD

Susanne er uddannet socialrådgiver i 1978.
Senere også uddannet coach og mentor.
Hun har erfaringer inden for sagsbehandling, undervisning og projektledelse i offentligt regi.

Bachelor i antropologi (juni 2016) og har
dertil studeret halvandet års arabisk propædeutik samt arabiske sprogfag, begge dele
på Københavns Universitet. Har gennem
mange år været engageret i forskelligt frivilligt arbejde inden for områder som integration, migration og asyl – organisering af
workshops på bl.a. asylcentre, fascilitering af
multikulturelle platforme og arrangementer,
outreach og netværksskabelse, sprogundervisning, samt skriftlig og auditiv formidling
med direkte erfaring i radio og podcast.
Herudover har Karen erfaring med integrations- og inklusionsarbejde fra stillinger på
københavnske folkeskoler og som praktikant
på et boligsocialt projekt i bydelen Tingbjerg

I 2006 blev hun selvstændig socialrådgiver
og coach og i 2011 startede hun sammen
med sin mand en socialøkonomisk produktionsvirksomhed med ansatte lønmodtagere,
kontanthjælpsmodtagere og frivillige medarbejdere. Virksomheden blev lukket i 2014
p.g.a. sygdom.
Hun etablerede et frivilligt tilbud, Café Sygemeldt i 2007 og var forkvinde frem til 2016.

ERIK SCHRØDER
Erik er er uddannet cand. mag. i historie og
dansk og har en master i offentlig ledelse fra
CBS. Han har arbejdet i mange typer virksomheder og undervist på en handelsskole.
Derudover har Erik været en af pionererne
inden for økologi og været frugtavler samt
produceret friskpresset appelsinsaft i store
mængder.
I 1994 blev han kommunalt ansat og har
indtil 2008 arbejdet som leder på beskæftigelsesområdet og børne- og unge området,
senest som jobcenterchef i Gribskov Kommune. Efterfølgende har Erik været selvstændig konsulent og fra 2011 direktør for den
socialøkonomiske virksomhed Multitaske.
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