Forord
Forskning, politikk og aktivisme har tradisjonelt vektlagt kjønn som den
mest sentrale ulikhetsdimensjonen for å forstå og bekjempe vold i nære
relasjoner. De siste årene har imidlertid andre sosiale dimensjoner fått
økt oppmerksomhet. Det er en økende erkjennelse av at volden kan ta
ulike former og retninger i ulike deler av befolkningen – at volden er
mangfoldig.
Formålet med denne antologien er å samle ny forskningsbasert
kunnskap som belyser vold i nære relasjoner i et mangfoldsperspektiv.
I til sammen ni kapitler dokumenterer og analyserer forskere hvordan
vold i nære relasjoner kan variere i art og omfang langs – og i samspill mellom – ulike sosiale dimensjoner, som klasse, etnisitet, kjønn,
kjønnsidentitet og seksuell orientering. Boken gir ingen uttømmende
analyse av vold i dagens mangfoldige Norge, men den er den første
norske boken om vold i nære relasjoner som har mangfold som hovedtema. Hvordan vi forstår og snakker om likhet, forskjell og mangfold,
er et overordnet tema. Målgruppen er forskere, studenter, ansatte i
hjelpeapparatet og andre med interesse for vold og overgrep i nære
relasjoner.
Flere av bokens kapitler (kapittel 2, 3, 4, 5 og 9) er basert på prosjekter
knyttet til forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress (NKVTS). Programmet finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Antologien som sådan
inngår i NOVAs publikasjoner under dette programmet. Øvrige kapitler
bygger på forskning finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (kapittel 6), Helse- og omsorgsdepartementet (kapittel 7) og Barne- og
familiedepartementet (kapittel 8).
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Som redaktører vil vi takke forfatterne for en fin samarbeidsprosess.
Forlagsredaktørene Dorte Østreng og Simon Aase i Cappelen Damm
Akademisk skal ha stor takk for effektivt og fleksibelt samarbeid. Vi vil
også takke den anonyme fagfellen for nyttige kommentarer.
Oslo, april 2020
Anja Bredal, Helga Eggebø og Astrid M. A. Eriksen
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