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Referat 

Reduceringen av våld ingår i regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens regering. Regerings-
programmet har konkretiserats så att minskande av våld blev en del av förberedelsen av programmet om inre 
säkerhet. (Hallituksen strategia-asiakirja 2003. Hallituksen poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat ja politiikat. 
Hyväksytty hallituksen iltakoulussa 17.9.2003). Rådet för brottsförebyggande fick uppgiften att förbereda den 
delen.  
Rådet för brottsförebyggande har förberett det här utkastet av det nationella programmet för minskande av våld 
enligt planen som rådet bekräftade den 31.1.2004. Enligt principerna skall programmet t. ex. täcka alla centrala 
delområden av våldet och rikta särskild uppmärksamhet på våldet med allvarliga konsekvenser. Programmet har 
förberetts i sex olika expertgrupper, som utredde våld mot liv och hälsa, alkoholrelaterat våld, våld som begås av 
eller riktas mot barn och ungdomar, våld mot kvinnor, arbetsrelaterat våld och media- och kulturfrågor i 
samband med våldsproblemet. Förslagen i programmet täcker en stor mängd rekommendationer som väntas 
minska våldsbenegenhet å ena sidan och våldshändelser samt deras allvarliga konsekvenser å den andra sidan 
speciellt i de nämnda områden.  Minskandet av våld på både kort och lång sikt förutsätter en kombination av 
flera funktioner. Som enstaka åtgärder kan de påverka ett våldsproblem synnerligen litet eller kan påverka endast 
ett begränsat problem, men som en helhet kan de frambringa synbara resultat. En betydande del av 
rekommendationer förutsätter konkretisering och för att minska våld behöver man forskning och bättre metoder 
för att följa utvecklingen av problemet, inklusive även effekter av det här programmet.  
Rådet för brottsförebyggande godkände programmet på sitt möte den 10.12.2004 och delegerade finslipningen 
av programmet till sitt arbetsutskott och sekretariat. Rådets sekretariat har varit ansvarig för skrivandet av 
programmet. Redan innan uppgiften att förbereda programmet gavs till rådet hade sekretariatet samlat in 
befintlig material om våldsförebyggande program både i hemlandet och utomlands. Rapporter från arbetsgrupper 
och annat förberedelsematerial publiceras separat.  
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