Ósk um stuðning við verkefnið „1 Blárstrengur“ og rannsóknarmiðstöð gegn ofbeldi
Nokkrir nemendur og kennarar á heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á Akureyri hafa
lagt af stað með átaksverkefni sem gengur útá að vekja athygli á kynferðisofbeldi gagnvart
drengjum. Vorið 2017 er fyrirhugað að halda ráðstefnu og vinnusmiðjur í húsnæði Háskólans
á Akureyri með upphafsmönnum verkefnisins en þeir koma frá Ástralíu og Evrópu. Til að
fjármagna það óskar hópurinn eftir stuðningi ráðuneytisins við verkefnið. Einnig er ætlunin
að efla starfsemi rannsóknarmiðstöðvar gegn ofbeldi sem stofnuð var af nemendum og
kennurum í HA 2011. Markmið rannsóknarmiðstöðvarinnar er að útrýma öllu ofbeldi,
einkum gegn börnum og ofbeldi í nánum samböndum, m.a. með samvinnu við stofnanir og
félög hérlendis og erlendis. Að standa fyrir ráðstefnum og málþingum til að útbreiða
þekkingu á ofbeldi og afleiðingum þess. Að standa fyrir fjölbreyttri útgáfu sem efla myndi
þekkingu á ofbeldi og leiðum til að útrýma því, halda úti heimasíðu, ofbeldi.is, þar sem hægt
er að nálgast rannsóknarniðurstöður og fræðsluefni um ofbeldi. Standa fyrir námskeiðum um
ofbeldi og veita styrki til rannsókna. Þess ber að geta að rannsóknarmiðstöðin og
átaksverkefnið 1 Blárstrengur nýtur engra fjárstyrkja frá Háskólanum á Akureyri heldur er
þetta eingöngu fjármagnað af styrkjum frá fyrirtækjum og drifið áfram af frumkvæði og
áhuga nokkurra nemenda og kennara sem nema og starfa við Háskólann á Akureyri.
Lýsinga á átaksverkefninu
Verkefninu „1 Blárstrengur” er ætlað að vekja athygli á á kynferðisofbeldi (KOB)
gagnvart drengjum, það er byggt á erlendri fyrirmynd sem hefur gefið góða raun þar sem því
hefur verið hrundið í framkvæmd. Rannsóknir sýna að allt að 1 af hverjum 6 drengjum verða
fyrir kynferðisofbeldi og vísar nafnið á verkefninu til sex strengja gítarsins en til að vekja
athygli á átakinu er einum streng skipt út fyrir bláan streng. Margir tónlistarmanna hafa
þegar lýst yfir vilja til að vera með í átakinu og er ætlunin að virkja enn fleiri til að taka þátt.
Kynferðisofbeldi er útbreitt á alheimsvísu og hefur alvarlegar afleiðingar á líf milljóna
einstaklinga, því getur samfélagið ekki lokað augum og eyrum gagnvart þessum vanda. Þeir
karlmenn sem hafa sagt frá reynslu sinni upplifa ýmis viðbrögð við því, bæði jákvæð og
neikvæð. Alltof margir upplifa fordóma frá samfélaginu og eru því hræddir við að segja frá.
Karllæg gildi, karlmennskuímyndin og staðalímyndir hafa áhrif þar á og þrátt fyrir að
samfélagið viðurkenni að vandinn sé til staðar virðast karlmenn almennt ekki leita sér hjálpar
vegna reynslu sinnar, því er mikilvægt að opna umræðuna. Frekari upplýsingar um verkefnið
má finna hér: https://1bluestring.org/
Áætlun vegna verkefnisins
Hugmyndin er að vekja athygli á þessum samfélagslega vanda og fá tónlistarmenn
með í átakið. Vorið 2017 verður haldin ráðstefna og vinnusmiðjur í HA um málefnið „1 blár
stengur“. Í kjölfarið verður stefnt á að rannsaka hvaða úrræði henta best fyrir þolendur KOB
og hvernig megi draga úr vandanum. Útbúin verða kynningarefni til dreifingar á
samfélagsmiðlum sem og annað ítarefni með upplýsingum um afleiðingar kynferðisofbeldis
og úrræði.
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