mensk og norsk side.
Senteret har en daglig leder (deltid) og
tre sosialassistenter. I tillegg er det knyttet psykologisk og juridisk kompetanse
til senteret. Lederen, som er lege, og de
andre faglige rådgiverne gir brukerne av
senteret veiledning og hjelp både mens
de oppholder seg på senteret og i etterkant av oppholdet. Senteret har en overnattingskapasitet på 8-10 sengeplasser.
Etter åpningen i 2002 har senteret fått
stilt ytterligere ett rom til disposisjon,
men det vil fortsatt være begrenset kapasitet ved senteret. Lokalene er stilt til rådighet fra industribedriftenes side.
Senterets leder vektlegger informasjon
gjennom massemedia om familievold
som et samfunnsproblem, og er for øvrig
opptatt av nettverksarbeid. Det registreres nå en økende forståelse for familievold som problem blant nasjonale myndigheter i Romania. Prosjektet betegnes
som et nasjonalt referanseprosjekt. Det
skal nå være etablert ytterligere ett krisesenter i Bucuresti. Norsk Kvinnesaksforening vurderer det slik at etableringen av
krisesenteret i Apaca har vært – og fortsatt vil være – en viktig faktor i erkjennelsen av behov for tiltak mot familievold
også i Romania.
NKF har i mange år støttet tiltak for å
forebygge og avhjelpe vold mot kvinner i
Norge. Foreningen er nå glad for å kunne
bidra som en støttespiller på dette området også i internasjonal sammenheng!

Rapport fra besøk
fra Romania
– seminar om
vold mot kvinner mv.
NKF og OKF fikk studiebesøk av krisesenterets leder og en av hennes medarbeidere i én uke i slutten av mars 2003.
Dette besøket ble muliggjort ved hjelp av
økonomisk støtte fra FOKUS til bl.a. å

arrangere et seminar om prosjektet lørdag 29.mars, og også bidrag fra Birgit Wiigs minnefond. Etter det vellykkede studiebesøket ble det utarbeidet følgende
rapport til FOKUS:
Vi viser til brev datert 31. mars d.å. fra
FOKUS og takker for tildelt informasjonsstøtte på kr. 15.000.
Norsk Kvinnesaksforening bidro i 2002
til å sikre det økonomiske grunnlaget for
etablering av det første krisesenteret i
Bucuresti. Dette videreføres i 2003. Begge årene er Norsk Kvinnesaksforening
tildelt prosjektmidler fra Utenriksdepartementet. Midlene forutsettes brukt til
driften av senteret og nødvendig opplæring av personalet i Romania.
For å sikre best mulig kontakt mellom
prosjektets ledelse og foreningen, samt
spre informasjon til våre medlemmer og
andre om virksomheten ved senteret, besluttet vi høsten 2002 å søke å legge til
rette for et besøk fra to av senterets medarbeidere; daglig leder og en av de frivillige medarbeiderne. Norsk Kvinnesaksforening har ikke egne midler til denne
typen tiltak og det ble derfor søkt om
midler fra FOKUS til å dekke utgifter til
reise og opphold for de to, med sikte på
avholdelse av et seminar i Oslo.
Dr. Gabriela Kubinschi og Monica
Gheorge besøkte oss i uke 13 (24.- 31.
mars). Seminaret ble avholdt lørdag 29.
mars kl. 10-15. Vedlagt følger Kvinnesaksforeningens invitasjon til seminaret. I
tillegg til våre egne medlemmer inviterte
vi andre kvinneorganisasjoner, FOKUS
og Likestillingssenteret. De to besøkende
fra Romania holdt et godt forberedt og
interessant innlegg om sitt arbeid for mishandlede kvinner og barn i Apaca industriområde. Senteret er etablert i tilknytning til en medisinsk poliklinikk i dette
industriområdet, der mer enn 10.000
kvinner er sysselsatt i tekstilindustrien.
Disse er hovedmålgruppen for krisesenteret. Ved åpningen i mai 2002 var dette
det første krisesenteret i Bucuresti. Siden
er det kommet ett til. Krisesenteret i
Apaca fremtrer nå som et nasjonalt referanseprosjekt i Romania og bidrar til en
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