MERANTIS PODCAST
– målrettet danske kvinder

Projekt Merantis er et formidlingsprojekt, der har til formål gennem
personlige podcast-fortællinger i en diskret app at inspirere voldsramte
kvinder til at komme videre til et liv uden vold.

WWW.MERANTIS.DK

Med støtte fra Oak Foundation Denmark har Spodcast.dk produceret
6 podcast med personlige fortællinger fra danske kvinder om at komme
videre og væk fra voldelige forhold.
Kvinderne, vi har interviewet, er aldersmæssigt bredt repræsenteret.
De har været udsat for psykisk, fysisk og økonomisk vold samt stalking.
En enkelt har udelukkende været udsat psykisk vold.
Fælles for kvinderne er, at de har fået hjælp fra krisecenter til at komme
væk fra volden, og at de er kommet videre i livet

Helena
Helena mødte sin smukke drømmemand, som viste sig at være fysisk voldelig over
for hende og hendes børn. Helena fortæller om, hvordan det tog mange år at
komme ud af forholdet, og at hun på krisecentret blev ”genfødt” og fik et nyt og
godt liv langt væk fra den voldelige mand. Efter krisecenter-tiden fik hun mod og
overskud til at tage en socialrådgiver-uddannelse, og i dag arbejder hun 37 timer
om ugen, er politisk aktiv og sidder i sin bys byråd.
http://avoconsult.dk/Data/MerantisB/Danish/a0Helena/a0Helena.mp3

Helle
Helle er 60 år og elsker at bo alene i sin lejlighed i Nordsjælland.
Vold har - siden hun var 7 år gammel og blev slået af sin plejemor - været en stor
del af hendes liv.
Flere af hendes kærester har udsat hende for psykisk, fysisk og andre former for
vold.
På et tidspunkt fik helle nok og søgte hjælp i et lokalt krisecenter og blev siden del
af en efterværnsgruppe.
I dag har hun det på trods af sygdom bedre - og lever tæt på sine børn og gode
veninder.
http://avoconsult.dk/Data/MerantisB/Danish/a1Helle/a1Helle.mp3
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Jane
Jane er 67 år og er fra Fyn. Hun har to voksne børn, børnebørn og oldebarn
Hun blev tidligt gift, og både hendes første og anden mand udsatte hende for
grov vold.
Det voldelige miljø gennem mere end 40 år har slidt voldsomt på Jane - både
fysisk og psykisk.
For et par siden fik Jane nok - og flygtede hjemmefra til datteren i en anden
landsdel. Kort efter kom hun på krisecenter og fik hjælp.
Hun er i dag i en efterværnsgruppe og har fået det bedre i egen lejlighed.
Hun glæder sig over at kunne bestemme over eget liv - og ikke mindst nyder hun
samværet med sine børn, børnebørn og oldebarn.
http://avoconsult.dk/Data/MerantisB/Danish/a2Jane/a2Jane.mp3
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Jeannie
Jeannie var veluddannet med et godt job og et velfungerende liv, da hun blev
forelsket i den ældre og velhavende Henrik, som i deres ægteskab terroriserede
hende med psykisk vold. Hun endte som ptsd-ramt og skadet på livstid, inden hun
fik mod til at opsøge hjælp på krisecenter. Jeannies historie handler om langsomt
at blive nedbrudt og ikke selv se tegnene på den psykisk vold. Blandt andet fordi
mærkerne sidder på sjælen og ikke på kroppen.
I dag hjælper Jeannie andre kvinder videre med mental coaching, samtaleterapi
og træning i sin virksomhed REGAINROOM.
http://avoconsult.dk/Data/MerantisB/Danish/a3Jeannies/a3Jeannies.mp3

Linette
Linette er en ung kvinde med små børn. Hun bor i Nordsjælland og har gennem
flere år været udsat for psykisk og fysisk vold samt stalking fra sin kæreste, som
også er børnenes far.
Hun oplevede en stormende forelskelse, der udviklede sig til et sandt mareridt.
Heldigvis har hun et godt netværk, job og familie, der støtter hende. Hjælpen
fra lokalt krisecenter og kvinder herfra har hjulpet hende videre i livet. Linette er
heldigvis godt på vej.
http://avoconsult.dk/Data/MerantisB/Danish/a4Linette/a4Linette.mp3

Vibeke
Vibeke faldt for den søde mand, som hjalp hende, da hendes verden var slået i
stykker efter hendes mors pludselige død. Vibekes historie handler om manden,
der led af jalousi og om deres samliv, der efter et par år blev et sandt mareridt
med daglige og natlige tæv.
Krisecenteropholdet på halvandet år hjalp Vibeke på ret køl igen og fik hende til
at indse, hvilke slags vold hun var udsat for, og fik hende væk fra manden og ud
til et godt liv uden vold.
http://avoconsult.dk/Data/MerantisB/Danish/a5Vibeke/a5Vibeke.mp3
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Baggrunden for projekt Merantis
Projekt Merantis’ oprindelige målgruppe var kvinder med udenlandsk baggrund,
hvorfor alle podcast blev lavet på originalsprog.
Der blev taget godt imod disse podcast. Både blandt målgruppens kvinder ude i
familierne og på krisecentrene, hvor man hørte historierne i plenum som diskussionsoplæg, og hvor kvinderne også kunne høre historierne for sig selv på deres
eget sprog.
Krisecentrene gav imidlertid udtryk for, at der var stort behov for personlige fortællinger målrettet danske kvinder. Dette har samarbejdet med Oak Foundation
Denmark muliggjort.
Merantis har etableret et tæt samarbejde med organisationer, der hjælper voldsudsatte kvinder. Merantis’ samarbejdspartnere har bidraget med at udvikle og
forme det oprindelige projektet – og har medvirket til at formidle Merantis app’en
i deres netværk af voldsudsatte kvinder.
Merantis har et stærkt samarbejde med LOKK, som er behjælpelig med at videreformidle information om Merantis app og de nye historier til alle danske krisecentre.
Kvindehjemmet på Jagtvej og Frederiksværk krisecenter har været behjælpelig
med at finde kvinder, som ville fortælle deres historier.

Formidling af projekt Merantis
De nye podcast lægges MERANTIS app’en, som er opdateret og nu rummer
43 podcast på 11 forskellige sprog.
De nye podcast beskrives i et brev, som LOKK sender til alle landets krisecentre.
Alle MERANTIS podcast fås ved gratis at downloade app’en MERANTIS via App
Store eller Google Play.
I brevet får krisecentrene endvidere gratis adgang til de nye filer med historierne,
som centrene kan lægge på deres hjemmeside.
Spodcast.dk lægger endvidere de nye podcast i iTunes, så de i et år kan høres der,
hvor man henter sine podcast.
Merantis består af flere delprojekter, som oprindeligt blev finansieret af Offerfonden.
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Merantis A blev igangsat i juli 2016 og afsluttet i
marts 2017 og bestod 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.
Merantis C fra 2017 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.

Merantis B fra 2018 var en ny og opdateret app,
som supplerede de tidligere podcast, og bestod
af 37 podcast på 11 sprog. Derudover bestod
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.
Spodcast.dk har endvidere afholdt to MERANTIS
møder med lærere i ind- og udskolingen på en
skole i Kokkedal. På dagsordenen var emnet
”Se tegnene på vold og negativ social kontrol”.
På mødet deltog cases, som havde været udsat
for vold og repræsentant for socialstyrelsen, VISO.
Iflg evalueringsskemaer var møderne tiltrængt og
berigende for deltagerne.

Bag projekt Merantis
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 projekterne.

LÆS MERE PÅ SPODCAST.DK OG I
DOKUMENTATIONS-RAPPORTENERNE PÅ MERATIS.DK

Merantis samarbejdspartnere er LOKK, Danner, Dansk Kvindesamfund, Dansk Røde Kors, Kvindehjemmet
på Jagtvej, Frederiksværk krisecenter, 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.
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