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MERANTIS A, C OG B
Merantis B blev igangsat 1. januar 2018 og
løber til oktober 2018. Delprojekt B rummer
en ny og opdateret app, som supplerer de
tidligere podcast, og består af 37 podcast
på 11 sprog. Derudover består projektdel
B af en opdateret hjemmeside, regionale
temamøder og et udbygget samarbejde med
organisationer på området samt produktion
af en webfilm om Merantis + tegn på vold.

Projekt Merantis er et formidlingsprojekt,
der har til formål gennem personlige podcast fortællinger i en diskret app, suppleret
af Facebook kampagner, at inspirere voldsramte kvinder med udenlandsk baggrund til
at komme videre til et liv uden vold.
Merantis har etableret et tæt samarbejde
med organisationer, der hjælper voldsudsatte kvinder. Merantis samarbejdspartnere
har bidraget med at udvikle og forme projektet – og medvirket til at formidle Merantis app’en i deres netværk af voldsudsatte
kvinder.

Bag projekt Merantis er Spodcast.dk med
journalisterne Lone Michelsen og Jette Friis
O’Bróin, der arbejder med kommunikation
og formidling på flere platforme. Sammen
med en arbejdsgruppe og tilknyttede projektfolk, har Spodcast.dk udviklet og gennemført projektet.

Merantis består af tre delprojekter, finansieret af Offerfonden.
Merantis A blev igangsat i juli 2016 og
afsluttet i marts 2017 og består af app med
podcast på farsi, arabisk og dansk, postkort,
små informationskort, hjemmeside, film
og facebookkampagne. Læs mere i Dokumentationsrapport om delprojektet A på
Merantis.dk.

LÆS MERE PÅ SPODCAST.DK
OG I DOKUMENTATIONSRAPPORTENERNE PÅ MERATIS.DK
Merantis samarbejdspartnere er LOKK, Danner, Dansk Kvindesamfund, Dansk Røde Kors,
Kvindehjemmet på Jagtvej, RED Safehouse,
IKR, Dialog mod Vold, Lev Uden Vold, Stop
voldmodkvinder.dk – Ligestillingsministeriet, Københavns Politi – Lokal politisektion
Nordvest, boligsociale medarbejdere, SSP,
forskere, SIRI, VISO, samt en række kommuner, krisecentre og efterværnsarbejde.

Merantis C blev sat i gang i foråret 2017
og er afsluttet december 2017. Delprojektet rummer en opmærksomhedsskabende
kampagne i sociale medier rettet mod fagpersoner, der møder voldsudsatte kvinder
og piger i deres arbejde, en konference for
100 fagpersoner den 30. november på Nyborg Strand og oplægsholdernes lydfiler og
præsentationer samt en webfilm fra konferencen på Merantis hjemmeside.
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RESUMÉ MERANTIS B

I Merantis delprojekt B arbejdede vi videre
med at producere og formidle flere personlige podcast fortællinger til voldsudsatte kvinder med udenlandsk baggrund, så
endnu flere unge og voksne kvinder kan
finde inspiration og håb til at søge hjælp og
komme videre til et liv uden vold.

Herudover sætter Merantis i delprojekt B
særligt fokus på de voldsudsatte kvinders
muligheder for at få hjælp i etablerede organisationer og kommuner. Dette har vi udført
bl.a. gennem en landsdækkende kampagne
i sociale medier, regionale møder med fagpersoner – der sætter fokus på, hvordan man
opdager tegn på vold, formidling af forskellige informationsmaterialer samt produktion
af webfilm om tegn på vold.

Podcastfortællingerne bliver, som de første 8
i delprojekt A, frit tilgængelige for alle, der
har glæde af at lytte til kvindernes fortællinger om at komme videre.

Vi har også distribueret materialer samt
invitationer via posten i de kommuner, hvor
temamøderne blev afholdt. Modtagerne var
sagsbehandlere i kommunerne, sundhedsplejersker, pædagoger, skoler, boligsociale
medarbejdere, politi og biblioteker.

Organisationer, kommuner samt andre aktører, der hjælper voldsramte kvinder, er blevet
tilbudt podcastfilerne, som de frit kan sætte
på deres hjemmeside.
Fortællingerne er produceret til IPhone og
Android telefoner og kan downloades gratis
i Merantis app fra App Store og GooglePlay.
– eller høres på Merantis hjemmeside og via
andre organisationers hjemmesider.
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Projektledelsen består af journalist, grafiker
og kommunikationsrådgiver Lone Michelsen
samt journalist, kommunikationsrådgiver,
underviser og webfilmsproducer 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
• Journalist og redigeringstekniker Peter
Schwartz-Nielsen
• IT og App udvikler Anders Olsen
• Grafisk Designer Liselotte Nielsen
Alle har bidraget med stort engagement og
arbejdet langt ud over de betalte timer.

5

MERANTIS B

DELPROJEKT

•

MERANTIS B

BAGGRUNDEN FOR
PROJEKT MERANTIS
I forbindelse med en række dokumentarudsendelser i TV og bogudgivelser i 2015
og 2016 var der et voldsomt mediefokus på
kvinder og unge piger fra etniske minoritetsmiljøer, der lever isoleret med vold og social
kontrol – bl.a. med udgangspunkt i voldsudsatte kvinder tilknyttet Grimhøj
Moskeen i Århus.

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, der var særligt
velegnet til kvinder, der lever isoleret.
Med det udgangspunkt interviewede vi kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der var
kommet videre til et liv uden vold og social
kontrol. Interviewene blev udført med fokus
på, HVAD der fik kvinderne til at forlade den
voldelige relation, og HVORDAN de fik hjælp
til at komme videre.

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 emnet 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.

Gennem disse fortællinger i vores Merantis
podcast ønsker vi at skabe håb og inspirere
andre voldsramte kvinder til at søge hjælp til
at komme væk fra vold og social kontrol.
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APP OG PODCAST

I forbindelse med produktion af yderligere
podcast på flere sprog, var det nødvendigt
at videreudvikle Merantis app, så den kunne
rumme flere niveauer med valg af sprog og
valg af flere podcast på samme sprog. Det
blev to nye apps til Apple og Android.

Ligesom i Merantis delprojekt A oplevede vi
udfordringer ift. at finde kvinder, som ville
fortælle deres historier. Men i forbindelse
med vores kontakt til efterværnsindsatserne,
fik vi kendskab til mange nye cases, der ville
fortælle deres historie.

Ud over grafiske og tekniske ændringer af
app’en til IPhone og Android, er der også
kommet et helt nyt styresystem til Android,
der krævede, at app’en skulle rekonstrueres i
grundformen.

Forinden kontakten til CTI-medarbejderne
udførte vi forskellige indsatser i søgen på
cases. Deriblandt en Facebook kampagne,
som gav begrænsede resultater, men dog
kendskab til projektet.

Det lykkedes os at nå målet med 30 podcast
på 10 sprog. Dog var der en arabisk kvinde,
der efter optagelse og redigering i sidste
øjeblik, valgte at trække sig fra projektet, så
i stedet for 31 ny producerede podcast har
vi 29 + de 8, som vi producerede på 3 sprog i
Merantis A.

Vi kontaktede cases i private facebookgrupper og samarbejdede med faglige organisationer, som skulle skabe kendskab til Merantis
og podcast projektet i de lukkede fora.
Vi var i kontakt med vores tidligere samarbejdspartnere, som bidrog med cases. Især
bidrog Danner og Red Safehouse med cases.
Dog var det ikke nok til de planlagte 30 podcastfortællinger.

Merantis rummer derfor i dag 37 podcast på
11 sprog i en ny og overskuelig app gratis
tilgængelig via AppStores/Google Play.
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Vi holdt mange møder med nye samarbejdspartnere, som alle var meget positive overfor
projektet og ville bruge vores tilbud i deres
arbejde. Dog kunne de færreste bidrage
med kontakt til cases.

MERANTIS B

Der har også været efterlyst podcast med
danske kvinder, som har været udsat for
vold. Også dette behov vil vi gerne opfylde i
Merantis.
I Merantis B har vi gennemført en Facebook
kampagne, hvor vi har opnået god respons
– også fra målgruppen, kan vi se på likes og
delinger af kvinder med udenlandske navne.
Vi har imidlertid brug for at komme længere
ud i miljøet med information om vores app
og podcastfortællinger.

På et tidspunkt i caseindsamlingsfasen, var
der lang vej til de 30 podcastfortællinger,
men på grund af hårdt benarbejde og søgen
efter alternative aktører og samarbejder på
området, lykkes det os at komme i mål med
at indsamle de planlagte 30 podcastfortællinger.

Der bør arbejdes med yderligere implementering af Merantis app og podcastfortællinger. Det kan være en styrket indsats
overfor boligsociale medarbejdere, som vi
har samarbejdet med og senest mødte på en
boligsocialmesse i Århus, hvor Merantis var
inviteret med som udstiller. Gennem et tættere samarbejde med de boligsociale medarbejdere og med de lokale krisecentre samt
kommunale CTI-medarbejdere, vil vi kunne
nå bredt ud med information om Merantis
podcast.

I løbet af projektperioden er den nyudviklede app fra AppStore og Google Play tilsammen åbnet 2679 gange. Der er ialt klikket
16.319 gange på et sprog i det skærmbillede,
der viser sprogene.
Det har naturligvis været udfordrende at
arbejde med de forskellige sprog og tolke,
men alle podcast er godkendt – også selv om
vi har måttet gennem flere hold tolke og
tjekke fortællinger igen og igen.
Vi har prioriteret at få en del danske versioner af fortællingerne, da mange af vores
samarbejdspartnere har efterlyst danske
podcast i forbindelse med Merantis A. Mange krisecentre bruger Merantis podcast til at
indlede gruppemøder med.
Vi har undervejs i projektet fået kontakt til
mange nye krisecentre, som ønsker podcast
på flere sprog – blandt andet etiopisk, somali, thai, spansk og kinesisk.
Vi er, efter at produktionen af podcastene er
afsluttet, blevet tilbudt blandt andet thailandske cases af lederen fra Herning krisecenter. Vi har også modtaget flere uopfordrede henvendelser fra potentielle cases på
Facebook. Således har vi meget gode muligheder for at skaffe cases til nye fortællinger.
Vi håber derfor på et tidspunkt at kunne
producere flere podcast med kvinder med
udenlandsk baggrund.

8

DELPROJEKT

•

MERANTIS B

VISUEL IDENTITET

Formålet med Merantis’ visuelle identitet,
har været at skabe en identitet, der er diskret og samtidig let genkendelig.

Målet har været at “skjule” vores tunge
emne i en florlet indpakning, som er nemt
genkendelig for alle, der er i berøring med
kampagnen. Samtidig appellerer designet
ikke umiddelbart til mænd – og gør derved
projektet mere diskret for de kvinder, som
har brug for at lytte alene.

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.

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.

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.

Alle elementerne i projektet er blevet produceret i overensstemmelse med den visuelle
identitet.
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PROJEKTELEMENTER

DELPROJEKT B BESTÅR AF

• Ny to-sproget hjemmeside som opfylder
større krav til brugervenlighed

• En researchfase
• Planlægning af interviews, redigering og
formidling

• En oplysningskampagne på Facebook
med formål at skabe kendskab til den nye
Merantis app

• Case-indsamling ved hjælp af dagbladsannoncering og en Facebook-kampagne
samt hjælp fra tidligere og nye samarbejdspartnere og øvrige aktører på området

• Udførelse af 4 regionale temadage i Guldborgsund, Kolding, Aalborg og Herning
samt deltagelse med stand på boligsocialmesse i Århus for landets boligsociale
medarbejdere

• Produktion af 31 podcast på 10 forskellige
sprog – interviews, tolkning, redigering,
godkendelse, efterredigering

• Produktion af små webfilm, som har været anvendt til temamøder og findes på
Merantis hjemmeside. Det drejer sig om
en lille Merantis webfilm, en lille webfilm
om tegn på vold og en webfilm, som rummer information om Merantis og giver
gode råd om tegn på vold.

• Opdatering af eksisterende app / ny app
• Styrkelse- og udbygning af kontakt til
organisationer og aktører på området
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HJEMMESIDE

Projektets hjemmeside, merantis.dk, har i
projektdel B fået et opdateret design. De
mange nye aktiviteter i Merantis kunne ikke
rummes i den første udgave af hjemmesiden.
Derfor valgte vi at udvikle og implementere
et mere moderne og tidsvarende design, der
kan anvendes i mange år fremover.

Hjemmesiden består af en menu med
følgende sider med tilhørende undersider:
• Akut hjælp
• Fortællinger
• Merantis:

Her kan man også lytte til de mange nye
podcast. De kan blandt andet kan sorteres
efter sprog, så man nemt finder det stof, der
er relevant for lytteren.

-

Kontakt

-

Presse

-

Om projekt Merantis

-

Rapporter

-

Materialer

• Konference

Mange af vores samarbejdspartnere har vores podcast liggende på egen hjemmeside.

-

Temamøder

• Til Fagfolk
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Merantis” knap, så brugerne hurtigt og
diskret kan komme væk fra Merantis siden,
hvis nødvendigt. Knappen linker stadig til
google.com, som er en almenkendt og brugt
søgeside.

Det nye design er meget velegnet til information og kommunikation omkring de regionale temamøder rundt omkring i landet.
Hjemmesiden lægger stadig meget vægt på,
at de voldsramte kvinder skal kunne finde
relevante links til hjælp, rådgivning og støtte
hos etablerede organisationer og krisecentre
på siden ”Akut hjælp”. Dette understreger vi
ved en ”Find hjælp her” knap på alle siderne, som fører brugeren direkte over på siden
”Akut hjælp”.

Grundet Facebooks store andel i projektet,
har vi tilføjet en Facebook knap ved siden af
”Væk fra Merantis” knappen. Denne knap
fører brugerne direkte videre til vores Facebookprofil.
Hjemmesiden er både tilpasset computer og
mobil. Det er en afgørende faktor for projektet, at vores digitale indsatser er mobilvenlige, da størstedelen af vores aktiviteter
foregår gennem mobilen.

Der er endvidere kommet et nyt element i
menuen. Det drejer sig om ”Til fagfolk”. Her
henviser vi blandt andet til vores nye samarbejdspartnere i VISO og Sikkerhedskonsulenterne fra henholdsvis Socialstyrelsen og SIRI
(Styrelsen for International Rekruttering og
Integration) og deres offentlige, gratis tilbud
til fagfolk i kommuner og regioner. Det er
under dette punkt, vi vil placere faglig information fra andre organisationer samt placere vores lille webfilm om ”tegn på vold”, der
henvender sig til fagfolk, som møder voldsudsatte kvinder og piger i deres arbejde.
Af hensyn til vores primære målgruppes
sikkerhed, har vi bibeholdt vores ”Væk fra

Vi har produceret en engelsk version af
hjemmesiden, som fremgår af det engelske
flag i menuen. De voldsramte kvinder, som
ikke forstår dansk, kan derved navigere
rundt på siden.
Det nye styresystem har gjort det muligt for
os at producere hjemmesiden på flere sprog.
Det er en vigtig forudsætning for vores målgruppe at kunne forstå vores tilbud.
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På den tidligere hjemmeside havde vi 3.628 besøgende fra projektet startede i januar og til
siden blev lukket ned i begyndelsen af juni.

Den nye Merantis hjemmeside har haft 19.619 besøgende fra den gik i luften og til og med
oktober måned.
Bedste måned har været september, hvor vi dels sendte materialer ud til fagpersoner i vores
fokus-kommuner og dels holdt vores regionale temamøder.
September måned tegner sig for de 15.000 besøgende.
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Siden med fortællinger, hvor man kan høre kvindernes historier, er sitets mest besøgte.
Næsten alle besøgende 18.904 ud af 19.619 har været på siden med vores historier
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17.000 klik på hjemmesiden kommer fra Merantis facebookside.
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Godt 17.000 besøg er tilgået hjemmesiden fra telefonen, hvilket indikerer at mange vælger
at lytte til podcast via hjemmesiden frem for at installere app’en i telefonen.
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KONTAKT TIL ORGANISATIONERNE

En vigtig del af projekt Merantis’ arbejde
består i at vedligeholde samt udbygge vores
kontakt og samarbejde med organisationer
og aktører, udover krisecentrene, som arbejder med at hjælpe kvinder videre til et liv
uden vold.

• Sikkerhedskonsulenterne, Styrelsen for
International Rekruttering og Integration

Vi har i løbet af projektperioden afholdt
mange frugtbare møder med både nye- og
eksisterende samarbejdspartnere samt deltaget i flere arrangementer vedrørende vold
mod kvinder:

• Deltaget i konferencer om psykisk vold
afholdt af henholdsvis Røde Kors og Lev
Uden Vold

• Au Pair Network

• Haft stand ved Boligsocial Messe afholdt
af Boligsocialnet

• VISO, Socialforvaltningen
• Det Kriminalpræventive Råd
• Offerrådgivningen

• Deltaget i temaaftener afholdt af Interkulturelt Kvinderåd

• Q-Værk

• Holdt oplæg ved møde for alle Offerrådgivninger i Danmark

• LOKK
• BL – Danmarks Almene Boliger
• Lev Uden Vold

Flere organisationer lægger Merantis podcast på deres hjemmeside, fortæller om
Merantis og uddeler materialer til voldsudsatte kvinder i deres regi.

• Danner
• Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg
og Utterslev
• IKR – Interkulturelt Kvinderåd

Organisationerne udtrykker stor interesse
for Merantis og sætter pris på podcast som
et nyt diskret medie for voldsramte kvinder.
Organisationerne samarbejder gerne med
Merantis.

• Dialogkorpset, Styrelsen for International
Rekruttering og Integration
• Advokatfuldmægtig hos Global Family,
Nelly Hjelm
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KONTAKT TIL KRISECENTRE OG
CTI-MEDARBEJDERE
Samarbejdet med krisecentrene rundt om i
Danmark har betydet meget for udviklingen
og implementeringen af Merantis.

I forbindelse med indsamling af cases og
formidling om Merantis og de regionale møder har vi i løbet af projektet afholdt møder
med:

Krisecentrene er meget positive overfor
vores podcast og de benytter vores podcast i
deres arbejde.

• Danner
• Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
• RED Safehouse

Krisecentrene rundt i Danmark spiller en
vigtig faktor på området i forhold til voldsramte kvinder.
Vores samarbejde med krisecentrene har
derfor været en uvurderlig hjælp for projektets gennemførelse.

• Dialog mod Vold
• Kvindehjemmet på Jagtvej
• Krisecenter Odense
• Randers Krisecenter
• Krisecenteret for Kvinder og Børn Aalborg
• Krisecenter Hjemmet, Guldborgsund

EN
OFFERFOND
NOMISK AF
DEN
STØTTET ØKO
OFFERFON

RÅ

• Herning Krisecenter

DET FOR

EN
OFFERFOND
NOMISK AF
DEN
STØTTET ØKO
OFFERFON

• Kolding Krisecenter

ANTIS ER ATTE
R
E
M
T
K
UDS
PROJE
L VOLDS
I
T
T
S
A
C
POD
MED
KVINDER DSK BAGGRUND
N
UDENL A
RÅDET FO

R

• Roskilde Krisecenter

historie
ller deres
rol, fortæ
social kont
og
ld
vo
et væk fra
kvinder.
r er komm
for andre
ordan man
Kvinder, de håb og inspiration
øde om, hv
kvinder.
t til
gs temam
ldsudsatte
da
id
på podcas
rm
hjælpe vo
et efte
at
r
til
fo
er
r
er
invit
ighede
ul
tis
m
an
le
er
M
ka
Projekt
og om lo
gn på vold
opdager te
PR O G RA

M

tis
t?
ger man de
og ven
ordan opda
hv
er, kollega
–
en
ili
i fam
medarbejd
ld
m
vo
so
på
an
hvad m
,
2 Tegn
er
riv
sk
be
Kort video
øje med
skal holde
ller
inde fortæ
tutioner?
ldsramt kv
er og insti
3 En vo
til kommun
so
Vi
r
byde
til
lp
æ
r?
hj
en
mte kvinde
4 Hvilk
lt til voldsra
bydes loka
til
lp
æ
hj
æ
tv rk
en
5 Hvilk
mtidigt ne
book og fre
dcast, Face
po
–
tis
6 Meran
mål
t og spørgs
arbejdere,
7 Deba
sociale med
rsker, bolig
mødet.
viteret til
ndhedspleje
in
su
,
er
re
t
re
de
r, læ
lområdet,
lområ
Pædagoge
m.fl i loka
jdere i loka
lere, politi
re medarbe
te kvinder
at
ds
sagsbehand ationen videre til fle
su
ld
invit
hjælp til vo
Giv gerne
t fokus på
mest mulig
så vi kan få
ggrund.
ba
k
ds
lan
og
med uden
emmeside
sked
Merantis hj
findes på
at lægge be
k eller ved
oplysninger
.d
e
er
tis
lig
an
er
er
Yd
info@m
via
er
sk
tilmelding
80 4218
telefon 42
på Merantis

1

t om Meran

og lid
Velkomst

WWW.

MERAN

TIS.DK

18

DELPROJEKT

•

Gennem research om efterværnstilbud til
voldsramte kvinder, stødte vi på CTI-projektet, som er et projekt under Socialstyrelsen,
der udfører efterværn for kvinder, som fraflytter krisecenter.
Projektet har indsatser i Aalborg, Randers,
Odense og København.

MERANTIS B

Vi holdt mange gode møder, som skabte nye
netværk på tværs af kommuner og krisecentre.
Kontakten med CTI-medarbejderne skabte herudover et bredt kendskab til projekt
Merantis. Vi stødte senere i projektet – i
forbindelse med planlægning af temamøderne – på flere medarbejdere fra krisecentrene,
som kendte til projektet, på grund af vores
kontakt til efterværnsindsatsen.

CTI-medarbejderne var i kontakt med mange i vores målgruppe – kvinder, som var
kommet videre og væk fra et liv med vold
og kontrol. Det gav os derfor et utal af nye
muligheder for at indsamle cases. Både gennem CTI-medarbejderne direkte, men også
gennem krisecentrene i de respektive kommuner, hvor CTI-projektet har indsatser.
Krisecentrene i Jylland bidrog med mange
cases til projektet.

I lyset af vores erfaringer, har vi haft rigtig
god respons på vores kontakt til krisecentrene samt efterværnindsatserne.
I et fremtidigt projekt vil det være afgørende at vedligeholde den gode kontakt med
de nye samarbejdspartnere, vi har skabt gennem vores møde med CTI-projektet i løbet af
Merantis projektdel B.

Især mødet med CTI-indsatsen i København
på Danner fik en afgørende betydning for
vores videre arbejde med efterværn i Merantis. Det viste sig at åbne mange døre for os
til at komme i kontakt med nye samarbejdspartnere. Vi oplevede efterværn på mange
forskellige måder – også i kommunerne.
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MATERIALER OG DISTRIBUTION

Vi har produceret materialer i flere omgange.

I forbindelse med indsamling af cases, udviklede vi også et postkort rettet mod de voldsramte kvinder, samt personer, der kender
nogle, der er udsat for vold. Disse postkort
hængte vi ligeledes på opslagstavler på forskellige biblioteker, sportshaller, kulturelle
arrangementer, konferencer, m.fl. i håb om
at nå kvinder, som ønsker at fortælle deres
historie. Vi delte også postkortene ud til møder med samarbejdspartnere, med henblik
på videreformidling til mulige cases.
Vi har trykt 2000 postkort.

Til at indsamle cases producerede vi store
flyers med overskriften ”Har du været udsat for vold eller social kontrol?” samt tekst
med kontaktinfo og yderligere information
om projektet. Den blev også produceret i en
engelsk udgave.

RÅDET FOR OFFERFONDEN

RÅDET FOR OFFERFONDEN

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

ARE YOU FAMILIAR
WITH ABUSE AND
SOCIAL CONTROL?

STØTTET ØKONOMISK AF OFFERFONDEN

De store flyers hængte vi på opslagstavler på
forskellige biblioteker, sportshaller, kulturelle arrangementer, konferencer, m.fl. i håb
om at nå kvinder, som ønsker at fortælle
deres historie. Vi delte også de store flyers
ud til møder med samarbejdspartnere, med
henblik på videreformidling til mulige cases.
Derudover sendte LOKK en digital version ud
til alle landets krisecentre.
Vi har trykt 2x1000 flyers på henholdsvis
dansk og engelsk.

Have you experienced abuse in your life, abuse you are free from today?
Do you have a foreign background?
Then we would love to talk to you. We produce podcasts to create hope
and inspiration for women who live with violence. We would like to hear
your story and convey it further. You can be sure to be 100% anonymous.
Call or write to us on 42 80 42 18.
Merantis is a podcast for women and
young girls who experience abuse and social control in their lives.
These podcasts are stories of women who
have escaped abuse and social control,
told by them in their native language.
The stories are freely available, and can
be found on www.merantis.dk.
You can also download them for free to
your phone on App Store or Google Play,
so you can hear them whenever you have
the time.

We produce new podcasts in many different languages, so if you have foreign roots and have made it to the other side, living a life without the violence
and abuse, we would like to talk to you
- completely non-binding. You are completely anonymous and we do not publish
anything that you have not approved of
yourself. You speak in your own language
– be it Danish, Somali, Filipino, Arabic or
something else.
We look forward to hearing from you.

You can hear six different stories currently, two of which also have Danish versions.
Three are in Arabic, one is on Farsi and
two are in Danish.
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Er du fri for volden i dag? Har du udenlandsk baggrund?
Så vil vi meget gerne tale med dig.
Vi producerer podcast til håb og inspiration for kvinder, der lever med vold.
Vi vil gerne høre din historie og formidle den videre. Du kan være sikker på,
at være 100% anonym. Ring eller skriv til os på 42 80 42 18.

Merantis er podcast til kvinder og unge piger, som har vold og social kontrol inde på
livet. Kvinder, som er kommet ud af vold
og social kontrol, har fortalt deres historier på deres eget sprog. Fortællingerne
er frit tilgængelige. Du kan høre dem på
www.merantis.dk, og du kan downloade
dem gratis på AppStore eller GooglePlay
til din telefon, så du kan høre dem, når
det passer dig.

S .D K

Foreløbig ligger der seks forskellige fortællinger, hvoraf de to også har et dansk
referat. Tre er på arabisk, én er på farsi og
to er på dansk.

met væk fra volden i dit forhold eller i
din familie, vil vi gerne tale med dig - helt
uforpligtende. Hvis vi bliver enige om, at
du vil fortælle din historie i en podcast til
hjælp og glæde for andre kvinder, optager vi din historie og klipper den til, så
den hænger sammen. Du er helt anonym,
og vi udgiver ikke noget, som du ikke selv
har godkendt. Du taler på dit eget sprog uanset om det er dansk, somali, filippinsk,
arabisk eller noget helt andet..
Vi glæder os til at høre fra dig

Vi er i færd med at producere nye podcast
på mange forskellige sprog, så hvis du har
udenlandske rødder, og hvis du er kom-

WWW.MERANTIS.DK

A4-opslag til print-2018.indd 1
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Vi købte også en annonceplads i MetroXpress, med overskriften ”Fortæl din historie”
samt tilhørende info og kontaktoplysninger i
forbindelse med indsamling af cases.
Vi annoncerede to gange i maj måned.

I forbindelse med vores temamøder samt
deltagelse ved den Boligsociale Messe i
Århus producerede vi små runde Merantis
klistermærker. Disse klistermærker bar vi på
vores tøj ved temamøder, messen samt andre
aktiviteter. Deltagerne fik også udleveret
en stak til møderne. Derudover er klistermærkerne også blevet distribueret til vores
samarbejdspartnere.
Vi har produceret 5000 klistermærker.

FORTÆL DIN HISTORIE
Er du kommet væk fra et voldeligt forhold og
har du udenlandsk baggrund, vil vi gerne bringe
din historie i en 100% anonym podcast
Kontakt os på 4280 4218, på Facebook eller MERANTIS.DK

DOWNLOAD
MERANTIS APP
GRATIS

Merantis er podcast til kvinder i voldsudsatte familier
fortalt af kvinder, der er kommet ud af volden. Fortællingerne giver
håb og inspiration til at komme væk fra det voldelige forhold.
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Vi fik også produceret roll ups, som blev
brugt ved temamøderne og på den boligsociale messe. Disse roll ups er fremadrettet meget velegnede ved konferencer
og andre arrangementer, hvor Merantis er
repræsenteret.
Vi har produceret 3 roll ups.

Merantis-label-ø30-2018.indd 2 14/08/2018 17.42

Efter app’en blev færdigudviklet, producerede vi postkort rettet mod fagpersoner. Kortene blev fremstillet for at skabe synlighed
på fagpersonernes opslagstavler, så de ville
huske på projektet i mødet med en voldsramt kvinde.
Vi medbragte postkort til alle vores møder
med samarbejdspartnere samt ved deltagelse
i arrangementer rettet mod vold mod kvinder. Derudover har vi brugt materialerne ved
de regionale temadage, hvor hver deltager
modtog en lille samling af postkort.
Vi har trykt 5000 postkort.
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Det var oprindeligt tænkt, at Merantis skulle
implementeres via GoCards på caféer.
Vi fravalgte GoCards, på grund af sprogbarrieren til vores direkte målgruppe. Det var
ikke muligt for os at producere GoCards på
10 sprog.

Som substitut for GoCards valgte vi at producere pakker med Merantis materialer, som vi
sendte med post direkte til vores sekundære
målgruppe. Vi fokuserede på at distribuere
materialerne regionalt, hvor vi allerede udførte Merantis indsatser.

Herudover har vi gennem hele projektet
arbejdet med diskretion, så kvinder i fred og
ro kan lytte til podcast, uden voldsudøvere
er klar over det.

Ca. 14 dage før det regionale møde skulle
afholdes, sendte vi pakker med information om Merantis, ca. 50 postkort rettet mod
fagpersoner, 50 klistermærker og en invitation til det regionale temamøde. Disse pakker
blev sendt til alle sagsbehandlere, sundhedsplejersker, pædagoger, skoler, boligsociale
medarbejdere og biblioteker i de respektive
kommuner. Vi har udsendt omkring 50 pakker i alt.

En bred kampagne målrettet alle, der går
på cafe, ville derfor ikke virke befordrende
på de voldsudsatte kvinder med udenlandsk
baggrunds adgang til diskret information. I
stedet prioriterede vi ressourcer på at nå fagfolk direkte med henblik på videreformidling til voldsudsatte kvinder, som de møder i
deres daglige arbejde.

Det viste sig at være en god disposition, at
sende pakker direkte til den sekundære målgruppe. Det skabte meget opmærksomhed
omkring projekt Merantis i kommunerne.
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FACEBOOK

KAMPAGNE NR. 1:

En Facebook-kampagne har været et væsentligt element i projekt Merantis’ synlighed og dermed en højt prioriteret del af
formidlingsarbejdet.

Første Facebook kampagne blev udført i
caseindsamlingsfasen, og var målrettet voldsramte kvinder, med interesse i at fortælle
deres historie.

I overensstemmelse med projektets overordnede formål, har vi udviklet og gennemført
to kampagner på Facebook:

Vi producerede en dansk tekst, som blev
oversat til 10 sprog (engelsk, spansk, vietnamesisk, polsk, fransk, grønlandsk, tagalog
(filippinsk), tyrkisk, russisk, etiopisk). Sprog,
der repræsenterede de kvinders nationaliteter, vi ønskede at komme i kontakt med.

1. En kampagne med formål at indsamle
cases til podcastfortællingerne
2. En oplysningskampagne med formål at
skabe opmærksomhed omkring de 37
podcastfortællinger i vores opdaterede
Merantis app

Til hvert sprog udvalgte vi arkivbilleder af
anonyme udenlandske kvinder, for at skabe
en opmærksomhed og relevans hos de kvinder, som blev eksponeret for opslaget.
Derudover producerede vi et opslag med en
tekst med overskriften ”FORTÆL DIN HISTORIE”. Opslaget rummede vores visuelle identitet, for derved at skabe genkendelighed,
legitimitet og troværdighed.
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KAMPAGNE NR. 2:

Vi har på forskellige måder prøvet at plante
os selv i lukkede facebookgrupper for at nå
de primære målgrupper. Vi har kontaktet
administratorer i grupper med blandt andet Au-pair-piger bosiddende i Danmark,
for at slå indhold op i deres gruppe og øge
kendskabet til vores tilbud. Derudover har
vi gennem vores samarbejde med faglige
organisationer fået slået indhold op i lukkede grupper på Facebook. Vi har blandt andet
kontakt til en tidligere socialrådgiver, som
slog indhold op i hendes netværksgrupper
og en filippinsk case, som kontaktede sit
filippinske netværk på Facebook.

Oplysningskampagnen blev udført i projektets sidste del fra d. 27. august til 7. oktober.
Kampagnen havde til formål at få folk til at
downloade vores nyudviklede app med i alt
37 podcastfortællinger.
Efter de gode erfaringer fra Merantis projektdel A, udvalgte vi citater fra de danske
podcastfortællinger. Til hvert af disse opslag
tilføjede vi et arkivfoto af en anonym kvinde med udenlandsk baggrund, med samme
formål som i den første kampagne, at skabe
blikfang og identifikation for de kvinderne.

Det har dog været en udfordring at komme
ind i visse grupper, da mange af kvinderne
i vores primære målgruppe lever i lukkede
samfund, hvor meget er på spil for dem. Vi
oplevede også, at administratorerne, i aupair facebookgrupperne, var host-familiemedlemmer, som ikke var interesseret i at
lukke os ind i grupperne.

Målgruppen for kampagnen var voldsramte
kvinder, som endnu ikke har taget skridtet
ud af et liv med vold.
Vi kørte med 5 annoncer i løbet af kampagnen. Annoncerne blev regionalt målrettet
de byer, vi holdt temamøder i for at skabe
yderligere opmærksomhed omkring projektet lokalt.
Vi har opnået den ønskede spredning for
kampagnen og vores mål om at nå vores
målgruppe statistisk.
I kampagnens forløb har vi ramt 112.038
personer og fået 2000 kliks på annoncerne –
alle sammen foretaget af kvinder. De mange
kliks er et afgørende succeskriterie for kampagnen.
Aldersmæssigt har vi især nået kvinder i alderen 18-44 år, hvilket stemmer overens med
vores primære målgruppe.
Derudover har vi oplevet flere reaktioner
på vores opslag fra kvinder med udenlandsk
baggrund, hvilket også er et succeskriterie.
Vi har ikke oplevet lige så god respons på
vores første kampagne med fokus på at
indsamle cases. Vi fik en stor spredning som
ønsket, men ingen henvendelser fra cases,
som ville fortælle deres historie.
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Dog har vi efterfølgende modtaget en
række uopfordrede henvendelser fra cases,
som gerne ville fortælle deres historier. Disse
henvendelser har vi fået, efter vi begyndte at
poste opslag med citater fra fortællingerne
med tilhørende arkivfoto.
I lyset af dette, skal vi i en fremtidig indsamlingsfase arbejde mere målrettet mod at
skabe identifikation for kvinderne i form af
citater og arkivfoto, for derved at motivere
dem til at fortælle deres historie.
Det har vist sig, at vores annoncer har opnået de bedste klikresultater, når annoncerne er blevet vist på Instagram Stories med
856 kliks i alt. Derudover er 585 af klikkene
kommet fra annoncer vist i Facebooks mobile nyhedsfeed og 341 kliks på annoncer vist i
Audience Network (annoncer, som vises i mobilapps og mobilwebsites fra tredjepart).
Fremover vil det være afgørende at tænke
endnu mere i mobilvenligt indhold. Derudover vil det være relevant udarbejde indhold
med lyd og eventuelt video, da dette især
egner til mediet Instagram, hvor vi har oplevet den bedste respons.
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REGIONALE TEMAMØDER

I Merantis projektdel B har vi planlagt
5 og gennemført 4 regionale temamøder af
to timers varighed i Guldborgsund, Kolding,
Aalborg, Herning og Roskilde.

Derudover samarbejdede vi med de lokale
krisecentre, der informerede om de lokale
tilbud i kommunen i mødet med en voldsudsat kvinde. Mange medarbejdere ser ikke
de voldsramte kvinder og unge piger, der er
udsat for social kontrol. Derfor er der behov
for at drøfte tegnene på vold og hjælpe hinanden lokalt med at få øje på kvinderne og
hjælpe dem videre til et liv uden vold.

Vores udgangspunkt i delprojekt B var derfor at arbejde med en møde-model , hvor
flest mulige fagfolk, der møder voldsudsatte
kvinder og unge piger i deres arbejde, har
råd og mulighed for at deltage. Vi valgte at
holde lokale temamøder i områder, hvor det
er svært at deltage i de større kommuners
konferencer. Herudover valgte vi at deltagelse var gratis.

Vi havde også en case repræsenteret ved
møderne, der fortalte sin historie og svarede
på spørgsmål fra deltagerne.
Til at fortælle om tegnene på vold producerede vi en kort webfilm, som blev vist på
møderne med krisecenterleder Pia Strøh fra
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter. Herudover præsenterede Merantis projekt B og
faciliterede møderne.

Målet for de regionale temadage var at
informere faggrupper tæt på kvinderne om,
hvordan man opdager tegn på vold og om
lokale muligheder for at hjælpe voldsudsatte
kvinder.

Temamødet i Guldborgsund blev afholdt d.
6. september på Guldborgsund Sprog- og
Integrationscenter. Der var 15 deltagere tilmeldt, deriblandt en overrepræsentation af
medarbejdere inden for sundhedssektoren.

Målgruppen var fagpersoner fra hele landet,
der er i kontakt med voldsramte kvinder
med udenlandsk baggrund – boligsociale
medarbejdere i almene boligområde, kommunale medarbejdere, socialrådgivere,
jobcenter medarbejdere, sygeplejersker,
sundhedsplejersker, folkeskolelærere, pædagoger, politiet og SSP’ere.

Vi havde oplæg fra VISO-repræsentanten,
Klaus Fink, forstanderinden på Krisecenteret
Hjemmet, Christina Madsen og casen, Sasha.

Som oplægsholdere var bl.a. den nationale
videns- og specialrådgivningsorganisation
(VISO) under Socialstyrelsen, som blandt andet leverer rådgivning til fagfolk i forbindelse med æresrelateret vold og negativ social
kontrol. Konsulenterne Klaus Fink og Karen
Magrethe deltes om at være repræsenteret
ved møderne og fortælle om VISO’s tilbud.

Temamødet i Kolding blev afholdt d. 13.
september på KUC, Kolding Undervisningscenter.
Der var 25 tilmeldt mødet, men der kom
flere. Flertallet af deltagerne var kommunale
medarbejdere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, men også flere dagsinstitutionsmedarbejdere var repræsenteret.
Vi havde oplæg fra VISO-repræsentant Ka-
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ren Magrethe, leder på Kolding Krisecenter
Karen Margrethe Korsholm, Britt Malkiel
Nielsen og case Sigga.

MERANTIS B

Vi havde oplæg fra to medarbejdere fra Krisecenter for Kvinder, Aalborg, Kirsten Rosengreen Christensen og Iben Christina Nielsen
og casen Sigga.

Temamødet i Aalborg blev afholdt d. 20.
september i De Frivilliges Hus.

Temamødet i Herning blev afholdt d. 27. september i kulturhuset, Kulturama Herning.
Der var 22 tilmeldte til mødet. Flertallet af
deltagerne var repræsenteret af kommunen
i Herning, Skjern, Holstebro og Viborg Kommune.

Der var 14 tilmeldte til mødet. Vi havde en
overrepræsentation af kommunale medarbejdere fra kommunerne Aalborg, Jammerbugt og Vest Himmerland.

OFFERFONDEN
STØTTET ØKONOMISK AF

RÅDET FOR OFFERFONDEN
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Vi havde oplæg fra VISO-repræsentanten,
Klaus Fink og leder af Herning Krisecenter,
Lene Danner Hessellund.

MERANTIS B

mulighed for at deltage i Merantis konferencen.
Sammensætningen af programmet for
temamøderne var også populær – især vores
cases, som for ”åben skærm” fortalte om et
liv med vold og om at komme videre. Også
repræsentanterne for VISO gav stof til eftertanke og ideer til at søge gratis hjælp, når
der var tvivl i kommunalt regi.

De regionale Merantis temadage i Guldborgsund, Kolding, Aalborg og Herning,
som blev afholdt med deltagelse af ca. 80
deltagere fungerede rigtigt fint, fordi deltagerne havde plads og mulighed for at lytte,
kommentere og drøfte lokale problemstillinger i forbindelse med hjælp til kvinder med
udenlandsk baggrund, der blev udsat for
vold. Netop fordi møderne blev gennemført
i små hyggelige og trygge rammer med kaffe, sandwich og chokolade turde mange give
deres bidrag til diskussionen. Mange fik også
tværfaglige snakke med henblik på et fremtidigt samarbejde om at hjælpe voldsramte
kvinder med udenlandsk baggrund.

Temadage har vist sig at være et glimrende
lokalt supplement til de landsdækkende
Merantis konferencer.

Der var også begejstring over, at møderne
var gratis og holdt i lokalområderne, hvor
der sjældent er adgang til den type møder.
Mange mødte hinanden i nye rammer og fik
gang i nye samtaler om vold. Det lykkedes
for Merantis at opnå kontakt til mange af de
personalegrupper, som ikke havde råd eller

”Efter dette Merantis møde, må
jeg konstatere, at jeg måske nok
ikke helt har set kvinder og børn,
der muligvis har været udsat for
vold eller social kontrol. Jeg vil
helt sikkert være mere opmærksom fremover.”

”Det ville have hjulpet mig, hvis
nogen havde givet mig en seddel og fortalt, hvor jeg kunne få
hjælp – eller fortalt om Merantis
podcast, hvor jeg kunne høre andre kvinder fortælle om at komme ud af et voldeligt forhold.”

kommunal ansat
Merantis temamøde
i efteråret 2018

kvinde, der har været
udsat for vold
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OPSAMLING OG UDTALELSER
OM MERANTIS
PROJEKT MERANTIS B HAR NÅET
SIT MÅL – OG MERE TIL

Vi er kommet bredt ud i vores målgruppe
gennem:

Det er lykkes at producere yderligere 29
podcast på 10 forskellige sprog.
Merantis app’en indeholder i dag 37 podcastfortællinger på 11 sprog, med udenlandske kvinder, der fortæller, hvordan de er
kommet videre og væk fra et liv med vold.
App er tilgængelig i både Android og Apple version. Merantis’ hjemmeside er blevet
opdateret, så den bedre rummer de nye aktiviteter, vi har foretaget i forbindelse med
Projektdel C og B.

• Merantis’ samarbejde med et stort netværk af organisationer og aktører, der
hjælper voldsramte 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 har også produceret en kort
webfilm, som ligger på hjemmesiden, om
Merantis og om tegn på vold.

• Merantis’ Facebookkampagner, som tilsammen er blevet set mere end 350.000
gange rundt om i Danmark. Vi har især
nået vores primære målgruppe både ift.
alder, men også nationalitet.

Det er lykkes at udføre 4 regionale tema
dage, om tegn på vold, i Guldborgsund, Kolding, Aalborg og Herning med deltagelse af
mere end 80 forskellige fagfolk.

• Merantis ’ app med podcastfortællinger,
hjemmeside, avisannoncer, postkort, flyers, klistermærker og roll-ups, der vil leve
videre gennem netværket af organisationer og aktører, der hjælper voldsudsatte
kvinder. De har alle fået materialer og
adgang til podcastfortællinger.
• Merantis’ pakker med postkort, følgebrev,
invitation til temamøde og klistermærker.
Sendt ud til fagpersoner, som er i kontakt
med voldsramte kvinder, i Guldborgsund,
Kolding, Aalborg, Herning og Roskilde.
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KRISECENTRENE BRUGER
MERANTIS PODCAST
I LØBET AF MERANTIS DEL B HAR VI HAFT ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF PROJEKTET.VI HAR INTERVIEWET FIRE KRISECENTRE, SOM BRUGER VORES PODCAST I DERES ARBEJDE MED
VOLDSRAMTE KVINDER.
HER ER DERES OPLEVELSER AF SAMARBEJDET MED MERANTIS:

Vi har igennem et stykke tid haft et fint samarbejde med Merantis og
haft stor nytte af deres podcast. Vi har her på vores krisecenter anvendt
podcastfortællingerne som en del af vores fælles beboermøder. Det har
haft stor betydning for vores beboere både med etnisk dansk og med
anden etnisk baggrund at kunne høre fra kvinder, der har været i samme situation som dem selv, at høre, at de er kommet videre fra volden.
De har været anvendt i et samarbejde mellem vores beboere og vores
socialrådgivere, således at der har været plads til snak om, hvad vold
gør ved én, og hvordan man kan komme videre. Det er en kæmpe fordel, at fortællingerne findes på så mange forskellige sprog, for så har vi
mulighed for at nå flere af vores kvinder.
– Leder af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter Pia Strøh

For kvinder, der udsættes for partnervold, kan det være helt afgørende
at høre andres historier om vold i hjemmet. Det kan hjælpe dem til at
forstå, at de ikke er alene om det, de er blevet udsat for, og historierne
kan fratage kvinderne noget af den skyld, skam og isolation, der ofte
er en tro følgesvend til partnervolden. Det kan blive et væsentligt skridt
på vejen til at bryde med volden. Det er derfor enormt værdifuldt, at
Merantis har formået at få så mange kvinder til at fortælle deres historie på deres mange forskellige modersmål. Det betyder, at kvinder med
både dansk og udenlandsk oprindelse har mulighed for at høre andre
kvinders historier. Disse historier vil for mange voldsramte kvinder gøre
dem opmærksomme på, at der er andre som dem, og at der findes en
vej ud af volden. Det kan give kvinderne håb. Merantis bidrager på fornem vis til at løfte indsatsen mod partnervold ind i den IT-hverdag, som
vi alle sammen er blevet en del af, og som vi hver dag benytter os af.
– Seniorrådgiver Mette Volsing, Dialog Mod Vold, Askovfonden
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Vi har her på Kvindehjemmet haft stor fornøjelse af samarbejdet med
Merantis. Det har været sjovt at være med til at gå ved siden af, mens
projektet har taget sin form, og være med til at inspirere de ellers to
dygtige kvinder i front.
Det var også utroligt spændende at være til konference på Fyn og høre
alle foredragsholderne samt være med til at lede en gruppesamtale
vedrørende arbejdet omkring vold mod kvinder. Det var opløftende og
meget meningsfuldt at være med til at give andre faggrupper indsigt i
vores arbejdsområde.
Personligt har jeg haft fornøjelsen af at benytte et par af jeres podcast i
en anden kontekst, end hvad de umiddelbart er tænkt til; nemlig blandt
kvinder som allerede har sagt fra overfor vold ved at flytte på krisecenter. Jeg brugte podcasten som en case, hvor kvinder i en mindre gruppe
lyttede til et par af fortællingerne og derefter fik mulighed for at knytte
et par ord på, hvad de særligt hæftede sig ved i fortællingerne, og om
de blev inspireret på nogen måde. Dette blev udgangspunktet for en
rigtig givende samtale om vold og voldens effekter – om hvor vanskeligt
det er at forlade volden og starte på en frisk, men at det skaber håb at
høre, at andre er kommet igennem en lignende proces.”
– Pædagog på Kvindehjemmet på Jagtvej Line Vorup Mortensen

”Vi har i Red Safehouse samarbejdet med Merantis i alle deres projekter.
Vi har både hjulpet med cases til podcast, holdt oplæg til deres konference og bidraget med hjælp til deres regionale temamøder.
Det er vigtigt, at de voldsramte kvinder har mange og forskellige muligheder for at få hjælp, når de skal tage beslutningen om at forlade en
voldelig mand. Derfor er vi glade for Merantis’ nye og alternative tilbud
til voldsramte kvinder med udenlandsk baggrund.
Især passer podcastene godt til vores meget unge målgruppe. Det er et
moderne tilbud, som de kan bruge på farten, hvilket de unge kvinder
næsten altid er.
Vi ser frem til yderligere samarbejde med Merantis i fremtiden.”
– Direktør i RED Safehouse, Anita Johnson
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VI HAR INTERVIEWET NOGLE AF VORES CASES,
SOM HAR DELTAGET MED DERES HISTORIE TIL
VORES PODCASTFORTÆLLINGER.
ALLE VAR ENIGE OM, AT DET BETØD MEGET AT FORTÆLLE DERES
HISTORIE TIL PODCAST, OG OM AT VÆRE MED I MERANTIS:

”Det bedste ved at medvirke er, at jeg har kunnet dele min historie med
nogle, som har været igennem nogenlunde det samme som jeg.
Det betyder meget at kunne hjælpe folk, som går gennem traumer, som
jeg gjorde, og at de kan høre, at jeg kom igennem det trods en lang sej
vej tilbage til normalen.
Jeg er yderst tilfreds med resultatet”
- Anni

”Det har været meget givende for mig at få mulighed for at gøre
opmærksom på, at alle typer kvinder kan blive draget ind i et forhold,
hvor vold bliver en dominerende faktor. At komme ud med min historie
til de mennesker, der møder voldsramte familier, for at skabe opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at turde at agere. Det kan være svært at
nå ind og hjælpe, men at have den mulighed at give kvinden information om, at der findes en app med fortællinger, som hun kan relatere til,
kan skabe refleksion hos kvinden.
Det betød rigtig meget for mig at fortælle min historie højt. Jeg blev
bekræftet i, at det ikke er ok, at jeg er blevet behandlet på den måde,
som jeg blev. En øget styrke i stedet for at sidde fast i følelsen. At jeg nu
nok kunne have gjort tingene anderledes for at undgå tyranien. Jeg er
meget tilfreds med resultatet.”
- Lilja

”It helped me to hear more about other women abused. It also helped
me to be aware of how other men abused women and how to avoid
this kind of men and be aware on different stories of abuse. It’s very
important to me and I very much want to share for others to open their
story also to save others.
It will save a lot of others probably still being abuse or wanting to get
help.”
- Zandra
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IFØLGE VORES CASES VILLE DET HAVE GJORT EN FORSKEL, HVIS DE
HAVDE HAFT ADGANG TIL EN MERANTIS APP, DENGANG DE LEVEDE I
EN VOLDELIG RELATION:

”Hvis podcasten havde eksisteret da jeg kom på krisecenter, havde jeg
nok ikke følt mig så alene. Og jeg ville have været stærk nok til og komme væk fra ham første gang.”
- Anni

”Det ville have betydet, at jeg tidligere havde nåede til den erkendelse,
at den var helt skæv. At jeg var blevet forstærket i mine egen følelser
om, at det på ingen måde er ok at blive behandlet på den måde, jeg
gjorde. At jeg tidligere havde fundet selvtilliden til at sige stop.”
- Lilja

”It would have helped me be aware of how other men abuses women
and how to avoid this kind of men and be aware on different stories of
abuse”
- Zandra
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KVINDERNE FORTÆLLER, AT DE HAR ELLER VIL TAGE PROJEKT
MERANTIS MED VIDERE I DERES NETVÆRK:

”Desværre har jeg ”kun” fortalt det til en veninde, hvis mor startede
krisecenter i Frederiksværk i tidernes morgen, (moren er desværre gået
bort). Min familie ved ingenting om det. Men jeg vil klart anbefale det
til dem, som jeg ved kan/ har brug for det. Fedt koncept.”
- Anni

”Jeg har delt min oplevelse med mine nærmeste, og de har alle været
inde og lytte til historierne. Jeg tager desuden min viden om Merantis
med mig i mit virke som pædagog.”
- Lilja

”I have specially told about Merantis to the mothers I have known and
want to help.”
- Zandra
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MERANTIS – AKTIVITETER
I FREMTIDEN
Merantis har fået mange henvendelser om
flere podcast på flere sprog fra fagpersoner,
som vi har mødt i forbindelse med de regionale temamøder. Det samme hører vi fra
krisecentrene.

Mange har også udtrykt ønske om Merantis
podcast med og til danske kvinder, der er
udsat for vold. Vi har mødt ønsket mange
gange og vil forsøge at producere et antal
danske podcast med kvinder, som er udsat
for psykisk og fysisk vold, stalking, økonomisk og digital vold mm. Flere krisecentre vil
gerne bidrage med cases til de danske podcast.

Merantis vil derfor gerne i den nærmeste
fremtid producere et ”opsamlings-heat”
med et mindre antal podcast på somali, thai,
etiopisk, spansk, rusisk og kinesisk. Derved
vil vi formentlig dække en stor del af behovet for at hjælpe udenlandske kvinder på
vej.

Spodcast.dk, der er bag Merantis, vil også
arbejde videre med podcast i app som formidling af håb og støtte til mænd og kvinder, der i barndommen er blevet udsat for
seksuelt misbrug.

Merantis har også planer om at samle nogle
af podcastfortællingerne i en lille bog på
80 sider, målrettet fagpersoner i kommuner,
regioner, boligsociale medarbejdere, faglige og frivillige organisationer for at skabe
yderlig opmærksomhed om tegn på vold, så
det er muligt at hjælpe voldsudsatte kvinder
med udenlandsk baggrund så tidligt som
muligt. I den lille bog vil naturligvis også
være interviews og gode råd fra fagfolk
og henvisning til podcast og kontaktlister
til hjælpeorganisationer på området samt
information om VISO m.fl.

Spodcast.dk overvejer også på et senere tidspunkt at nå voldsudøvere med podcast.
Podcast på dansk vil også kunne formidles
gennem traditionelle podcastkanaler og P1,
samt 24/7. I kommende projekter vil Spodcast.dk arbejde videre ad den vej, så formidlingen sker bredest muligt.
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BILAG 1. MØDER

OFFERRÅDGIVNINGEN

KVINDEHJEMMET PÅ JAGTVEJ

Møde d. 13. september

Møde d. 8. marts

DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

BL – DANMARKS ALMENE BOLIGER

Møde d. 30. august

Møde d. 5. marts

SOCIALFORVALTNINGEN,
DEN SOCIALE DØGNVAGT

DIALOG MOD VOLD
Møde d. 22. februar

Møde d. 23. august
LOKK
GLOBAL FAMILY

Møde d. 22. februar

Møde fredag d. 24. maj
Q-VÆRK
ODENSE KRISECENTER

Møde d. 15. februar

Møde d. 23. maj
RED SAFEHOUSE
DIALOGKORPSET

Møde d. 12. februar

Møde d. 17. maj
AU PAIR NETWORK
LEV UDEN VOLD

Møde d. 8. februar

Møde d. 3. maj
OS FRA MIMERSKVARTER
CTI-MEDARBEJDERE I KØBENHAVN

Møde d. 8. februar

Møde d. 23. april
LIVSBANEN, STUDIE
DIALOG MOD VOLD

Møde d. 5. februar

Møde d. 12. april
AU PAIR NETWORK

DANSK KVINDESAMFUNDS
KRISECENTER

Møde d. 12. april

Møde d. 30. januar

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN I
TINGBJERG OG UTTERSLEVHUSE

DANNER:
Møde d. 25. januar

Møde d. 15. marts
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Case-indsamlingskampagne:

Oplysningskampagne:
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BILAG 3. APP

Graf over hvor mange, der har downloadet app’en på AppStore og Google Play:
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BILAG 4. DELTAGERE PÅ
REGIONALE TEMAMØDER

Deltagerliste
Deltagere:
Navn

Stilling

Arbejdsplads

Inna Christensen

Sygeplejerske

Irene Enggaard

Sygeplejerske

Hanne Ryttersgaard

Sundhedsplejerske

Hanne Skude

Sundhedsplejerske

Helle Darville Larsen

Sygeplejerske

Jannie Barfoed-Høj

Sundhedsplejerske

Lene Hansen

Sygeplejerske

Lotte Friis

Sygeplejerske

Maj-Britt Udsen
Maria Hotait

Faglig ansvarlig,
Sygeplejerske
Mentor, Socialpædagog

Maria L. Petersen

Studerende

Mette Højland Mortensen

Faglig koordinator,
Dagplejen

Mia Holgersen

Mentor

Stine Fris Christensen

Mentor, Socialpædagog

Tina Ruff

Sygeplejerske

Vordingborg
Kommune
Vordingborg
Kommune
Sundhedsplejen,
Center for familie og
forebyggelse,
Guldborgsund
Kommune
Sundhedsplejen,
Guldborgsund
Kommune
Træning og
Rehabilitering Stege,
Afdeling for Sundhed,
Vordingborg
Kommune
Sundhedsplejen,
Guldborgsund
Kommune
Sherpa, Vordingborg
Kommune
Træning og
Rehabilitering Stege,
Vordingborg
Kommune
Sherpa, Vordingborg
Kommune
Integrationen,
Jobcenter, Lolland
Kommune
Integrationen,
Jobcenter, Lolland
Kommune
Center for børn- og
læring, Guldborgsund
Kommune
Integrationen,
Jobcenter, Lolland
Kommune
Integrationen,
Jobcenter, Lolland
Kommune
Sherpa, Vordingborg
Kommune

1
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Oplægsholdere:
Klaus Fink

Konsulent

VISO

Christina Madsen
Sasha

Forstander
Case

Krisecenteret Hjemmet

Merantis:
Jette Friis O’Broin

Projektleder

21 22 20 60

jette@merantis.dk

Ann Sofie Carrara

Projektmedarbejder

42 80 42 18

annsofie@merantis.dk
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Deltagerliste
Navn

Stilling

Socialrådgiver

Social og Integration, Skjern Kommune

Anita Borup

Chef/Jobkonsulent

Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse,
Herning Kommune

AnneDorte
Nagskov Laursen

Koordinerende
sagsbehandler

Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse
Herning Kommune

Anne Karin Fris

Familiekonsulent

Beskæftigelse, Social og Integration, Skjern Kommune

Anne Mette Mouritsen

Jobcoach, Integration

Job- og Kompetencecenter Vest, Holstebro Kommune

Anne Sophie Krøyer

Sundhedsplejerske

Familie og Rådgivning, Sundhedspleje, Viborg Kommune

Dorte Christiansen

Familiekonsulent

Beskæftigelse, Social og Integration, Skjern Kommune

Kristine Uhrlund Bach

Familiekonsulent

Beskæftigelse, Social og Integration, Skjern Kommune

Lene Vangsgaard

Studerende

Job- og Kompetence Vest, Holstebro Kommune

Lise Kortegaard

Koordinerende
sagsbehandler

Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse,
Herning Kommune

Lotte Hedegaard Olesen

Fagkonsulent

Børn og Familie, Skjern Kommune

Louise Green Villadsen

Familiekonsulent

Beskæftigelse, Social og Integration, Skjern Kommune

Louise Lønberg

Jobcoach, Integration

Job- og Kompetence Vest, Holstebro Kommune

Mette Agger

Jobkonsulent

Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse,
Herning Kommune

Nilifer Akbina

Jobcoach, Integration

Job- og Kompetencecenter Vest, Holstebro Kommune

Safet Hozic

Integrationsrådgiver

Beskæftigelse, Social og Integration, Skjern Kommune

Tove Hansen

Socialrådgiver

Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse,
Herning Kommune

Oplægsholdere:
Klaus Fink
Lene Danner Hessellund

Konsulent
Leder

Viso
Herning Krisecenter

Merantis:
Jette Friis O’Broin
Lone Michelsen
Ann Sofie Carrara

Projektleder
Projektleder
Projektmedarbejder

21 22 20 60
31 26 15 62
42 80 42 18

Adam Christensen

Arbejdsplads

jette@merantis.dk
lone@merantis.dk
annsofie@merantis.dk
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Deltagerliste
Navn

Stilling

Arbejdsplads

Betina B. Lund

Souchef

Daginstitution Palmealle

Bettina Beyer

Faglig Koordinator

Senior- og Socialforvaltningen, Familierådgivning –
Kolding kommune

Birgitte Damm Ottow

Social Mentor

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Unge-og Aktivitetsafdelingen – Kolding kommune

Birthe Skadholm Knudsen

Talehørekonsulent/
Sprogvejleder

PPR – Kolding Kommune

Kandidatstuderende i
visuel kultur

Syddansk Universitet – Odense Kommune

Chawan Baban
Damir Zubcevic

Jobrådgiver

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Unge- og Aktivitetsafdelingen – Kolding kommune

Dennis Meyer

Uddannelsesmentor

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Unge- og Aktivitetsafdelingen – Kolding kommune

Ditte Jakobsen

Jobrådgiver

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Unge- og Aktivitetsafdelingen – Kolding kommune

Ewa Anna Sobczynska

Socialrådgiver

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Unge- og Aktivitetsafdelingen – Kolding kommune

Hanne Dam

Mentor

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Unge- og Aktivitetsafdelingen – Kolding kommune

Hanne Vinther Sørensen

Afdelingsleder

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Unge- og Aktivitetsafdelingen – Kolding kommune

Helle Kristiansen

Mentor

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Unge- og Aktivitetsafdelingen – Kolding kommune

Helle Maibritt Sørensen

Daginstitutionsleder

Børnehaven Mariekjær

Ida-Maj Iversen

Sygeplejerske

Skadestuen, Kolding Sygehus – Kolding Kommune

Kirsten Voss

Boligsocial Medarbejder

By Liv Kolding – Kolding Kommune

Lene K. S. Pedersen

Sundhedskoordinator
og aut. fysioterapeut

Jobcenter Kolding – Kolding Kommune

44

MERANTIS B

•

BILAG

Lone Person

Socialrådgiver i Visitationen Senior- og Socialforvaltningen,
Familierådgivningen – Kolding Kommune

Louise B. Mimoun

Souschef

Børnehaven Mariekjær

Louise Nielsen

Talehørekonsulent

PPR – Kolding kommune

Luzan Baban

Jobkonsulent

Jobcenter Odense – Odense Kommune

Maria Olsen

Psykolog

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Kolding Kommune

Mette Damkjær

Skolesocialrådgiver

Senior- og Socialforvaltningen, Familierådgivning
Kolding Kommune

Mette Juhl

Talehørekonsulent

PPR – Kolding Kommune

Rita Majland Graversen

Leder

Daginstitution Palmealle

Vicky Vejen Jensen

Socialrådgiver i Visitationen Senior- og Socialforvaltningen – Kolding kommune

Winnie Fuchs

Jobrådgiver

Jobcenter Kolding – Kolding Kommune

Karen Margrete Korsholm

Konsulent

VISO

Britt Malkiel Nielsen

Leder

Kolding Krisecenter

Sigga

Case

Oplægsholdere:

Merantis:
Jette Friis O’Broin

Projektleder

21 22 20 60

jette@merantis.dk

Lone Michelsen

Projektleder

31 26 15 62

lone@merantis.dk

Ann Sofie Carrara

Projektmedarbejder

42 80 42 18

annsofie@merantis.dk

C/O LA OFICINA
SUOMISVEJ 4
1927 FREDERIKSBERG
WWW.MERANTIS.DK
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Deltagerliste
Navn

Andrea Engll Randa

Stilling

Arbejdsplads

Politiassistent

Det kriminaltæventive sekretariat,
Aalborg Kommune

Berhane Yamane Gebreslaie Tolk

Jammerbugt Kommune

Birthe Schow

Småbørnssundhedsplejerske

Sundhedsplejen, Jammerbugt Kommune

Christian Damborg

Trivselsperson

Gl. Lindholm Skole, Aalborg Kommune

Corna Sørensen

Pædagogisk Konsulent

Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune

Knut Guldbrandsen

Leder

Den Sociale Skadestue, Aalborg Kommune

Laila Kristine Christensen

Sagsbehandler

Marianne Niehues

Projektleder
i Kvarterets Hus

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Vesthimmerlands Kommune

Mette Weiss Sørensen

Socialrådgiver

Job- og Integrationshuset, Aalborg Kommune

Mona Hem

Familiekonsulent

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Vesthimmerlands Kommune

Morten Toft Kidmose

Familiekonsulent

Job- og Integrationshuset, Aalborg Kommune

Nana Hyllested

Jobcenterrådgiver

Job- og Integrationshuset, Aalborg Kommune

Sanni Storgaard

Beskæftigelsesmedarbejder

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Vesthimmerlands Kommune

Thomas Simbold Gulstad

Lærer tilknyttet
Dialogteamet i Aalborg

Sofiendalskolen, Aalborg Kommune

Oplægsholdere:
Kirsten Rosengreen
Christensen
Iben Christina Nielsen
Sigga

Kontaktperson
Kontaktperson
Case

Krisecenter for Kvinder, Aalborg Kommune
Krisecenter for Kvinder, Aalborg Kommune

Merantis:
Jette Friis O’Broin
Lone Michelsen
Ann Sofie Carrara

Projektleder
Projektleder
Projektmedarbejder

21 22 20 60
31 26 15 62
42 80 42 18

Sundby Hvorup Boligselskab, Aalborg Kommune

jette@merantis.dk
lone@merantis.dk
annsofie@merantis.dk

C/O LA OFICINA • SUOMISVEJ 4 • 1927 FREDERIKSBERG • WWW.MERANTIS.DK
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BILAG 5. UDSENDELSE
AF MATERIALER
KOLDING

Pakker med invitation til temamøde,
følgebrev, ca 50 postkort og ca 50 klistermærker
sendt pr post i perioden 30. august – 15. Oktober
til indsatsområder Nykøbing F, Kolding, Aalborg,
Herning og Roskilde

TEMAMØDE 13. SEPTEMBER
Almennyttige boligområder:
• ByLivKolding

NYKØBING F

TEMAMØDE 30. AUGUST

• Korskærparken Fredericia

Almennyttige boligområder:

• Boligsocial indsats i Haderslev Kommune
Haderslev Andelsboligforening

• Restart Lindholm
Sagsbehandlerteamet i kommunen:

• Østre Park
Margrethevænget

• Sundhedscenter Kolding

• Nørrevænget/Birkevænget

• Sundhedsplejersker
Sundhedscenter Kolding

Center for Familie & Forebyggelse
Skolerne

• Åben Rådgivning
Psykologisk Pædagogisk Center

• Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Pædagogisk Forebyggelse og Indsats

Familierådgivning

Guldborgsund Kommune
Sundhedsplejerskerne i Center for Familie
& Forebyggelse, Sundhedsplejen

Kolding politistation

Center for Børn & Læring

Offerrådgivningen i Danmark

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Krisecenter Odense

Kolding Bibliotek

Guldborgsund-bibliotekerne
Hovedbiblioteket
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HERNING

TEMAMØDE 20. SEPTEMBER

TEMAMØDE 27. SEPTEMBER

Almennyttige boligområder:

Almennyttige boligområder:

• Løvvangen boligsocial helhedsplan 3
Kvarterets Hus

• FællesBo Lyngbyen
• FællesBo Lyngbyen

• Grønnegården afd. 05 & Skelagergårdene
afd. 06 Ha

• Boligorganisation, FællesBo

• Hasseris Boligselskab

• Stadion Allé og Østbyen, Ikast

• Boligorganisation, Lejerbo, Aalborg

• Boligorganisation: Bomidtvest

• Alabu Bolig

• Boligorganisation,
Ikast Andelsboligforening

• Center for Samskabelse
• Himmerland Boligforening

Sagsbehandlerteamet i kommunen:
• Beskæftigelses- og Integrationscenter

Sagsbehandlerteamet i kommunen:

• Sundhedsplejersker

• Rådgivnings- og Behandlingshuset

• Sundhedspleje Hjørnet

• Sundhedsplejersker
Sundhedsområdet for børn og unge

• Sendt til Center for Kommunikation

Skolerne

Skoleliv

• Skoleforvaltningen, Læring & Pædagogik
LokalPolitistationen i Herning

• SSP - Sekretariatet

Herning Bibliotek

• Skole- samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Offerrådgivning Midt og Vestjylland

Nordjyllands Politi:
Aalborg Bibliotekerne
Offerrådgivning Nordjylland
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ROSKILDE
TEMAMØDE 4. OKTOBER
Almennyttige boligområder:
• Boligsocial helhedsplan Roskilde 2020
• Charlotteager, Høje Taastrup
• Danske Funktionærers Boligselskab
• Ladegårdsparken, Holbæk
• Holbæk Boligselskab, Domea
Sagsbehandlerteamet i kommunen:
• Roskilde Kommune
• Sundhedsplejersker
Skolerne
• Midt- og Vestsjællands Politi
Roskilde Bibliotekerne
• Offerrådgivning Midt- og Vestsjælland
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