Stödcentret Varjo
r separation.
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Hjälp vid förföljelse
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Känns det som att ditt ex inte släpper dig ur sitt grepp?
Upplever du att du övervakas efter separationen?
Har det förekommit psykiskt eller fysiskt våld i ert förhållande?
Är ditt ex mer intresserad av dig än barnen?
Är barnen rädda eller är de på sin vakt?
Vet ditt ex saker som hen inte borde kunna veta?

”

Det känns så fel att vissa hamnar i ett så svårt läge att
de inte kan fortsätta leva sitt eget liv.

Ut ur skuggan in i ljuset
Allt våld upphör inte vid en separation,
utan våldet kan pågå som förföljelse efter
separationen. Förföljelse är efterföljande,
hot, kontroll och obefogad kontakt så att
det ger upphov till ängsla och rädsla hos
den som är utsatt för förföljelsen. Efter
en separation kan ett barn utsättas för
förföljelsen eller vara ett medel för det.
Stödcentret Varjo (skugga) är ett nationellt
stödcenter som fokuserar på frågor gällande
förföljelse efter separation. Varjo har som
mål att förbättra säkerheten efter separation
samt stödja de olika parterna. De anställda vid

Varjo ger handledning och råd, terapeutisk
krishjälp och ordnar kamratstöd såväl med
enskilda personer som i grupp. Varjos tjänster
är tillgängliga elektroniskt runt om i Finland
och lokalt i S:t Michel och Uleåborg. Tjänsterna
är avgiftsfria och kräver inte någon remiss.
Stödcentret Varjo är en sakkunnigenhet som
ger utbildning och konsulthjälp åt personer
som arbetar med frågor gällande förföljelse
efter separation. Utvecklingsarbetet utförs
både som arbete med kunder och som
forskningssamarbete. I utvecklingsarbetet
på Varjo tar beaktas säkerheten för alla parter.

För yrkesutövare:

För kunder:
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Rådgivning
Handledning
Samtalshjälp
Kamratstöd
Arbete med alla parter
Chattdiskussioner och nätgrupper
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Konsultation
Samarbete
Utbildning
Informationsproduktion
Utvecklingssamarbete

Var uppmärksam på

tecken om skuggan.

Information om förföljelse efter separation
www.varjosta.fi
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