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Verksamhetsberättelse 2018
Ordförande har ordet
Vi har haft den lägsta beläggningen någonsin. Vi var oroliga över att behöva lägga ner
vårt skyddade boende. Styrelse och personal slog sina kloka huvuden ihop och tog fram
ett antal åtgärder för att rädda vårt ansedda och välfungerande boende.
Socialnämnden och förvaltningen kontaktades. Vi ställde krav och påvisade
konsekvenser för kommunen av en nedläggning.
Vi omstrukturerade verksamheten och öppnade upp en av lägenheterna till ett
mellanboende med plats för kvinnor som behöver skydd men inte stöd. Även husdjuren
hälsades välkomna.
En differentierad prislista togs fram för våra tjänster som också tydligt visar vad
kommunerna faktiskt erhåller när de placerar kvinnor och barn hos oss. Och vad det
kostar! Sist men inte minst la personalen in en extra växel och kontaktade kommuner i
Stockholmsområdet som vanligtvis hade placerat kvinnor i vårt boende.
Därefter vände det.
Framåt juli återvände socialtjänsterna till oss med kvinnor och barn som var i behov
skyddsplaceringar. Om det beror på våra åtgärder eller om det har andra förklaringar,
har vi inte klarlagt. Hursomhelst har vi kunnat andas ut under hösten, då vi har haft en
placeringsnivå som gjort det möjligt att fortsätta driften av vårt boende hela 2018 ut.
Samtidigt som arbetet med att rädda boendet har pågått, har tjejjouren fortsatt att växa
och utvecklas. Vi kan konstatera att behovet av det stöd som tjejjouren ger, bara växer
allteftersom tjejjouren blir alltmer känd. Vi skulle behöva anställa ytterligare en kollega
till vår samordnare.
Ett stort fokus i opinionsarbetet har varit kommunens politiska företrädare. Inför valet
har vi satsat på att göra vår förening och vårt viktiga arbete känt för politikerna. Vi har
också ställt krav. Krav på bostäder, på attitydarbete i skolorna och på resurser.
Tillsammans med brottsofferjouren och manscentrum fortsätter vi att påverka
kommunen och hitta vägar till samarbete.

¨

---

Haninge kvinnojour har ett gott renommé, inte bara i Haninge, utan även runtom i
Sverige. Detta vill vi värna även i fortsättningen, och vi vinnlägger oss om att vara
professionella aktörer med uppdrag att utföra socialtjänst.
Det är med stor spänning jag ser fram emot 2019 års kvinno- och tjejjoursarbete! Jag
hoppas på ett Idéburet Offentligt Partnerskap med Haninge kommun. Jag hoppas också
på engagerade volontärer, personal och förtroendevalda. Framförallt vill jag att vi
fortsätter att ge våldsutsatta kvinnor och barn ett stöd av hög kvalitet.
Kim Loeld
Ordförande
ORGANISATION
Föreningen Haninge Kvinnojour har bedrivit ideell verksamhet sedan år 1991 och verkar
i en feministisk anda, mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Föreningen är
partipolitiskt och religiöst obunden. Kvinnojouren är medlem i Riksorganisationen för
kvinno- och tjejjourer i Sverige, ROKS.
Primärt erbjuder föreningen ett skyddat boende och stöd till kvinnor och deras barn som
utsätts för våld i hemmet. Utöver det verkar föreningen genom opinionsbildning,
information, föreläsningar och utbildning inom området mäns våld mot kvinnor och
barn.
Haninge kvinnojour bedriver verksamhet i Haninge kommun, och har ett välfungerande
samarbete med kommuner runt om i Sverige.
Föreningen är medlem IDEA, Arbetsgivarorganisationen för ideella föreningar. För stöd
och rådgivning i arbetsgivarfrågor.
Styrelsen 2018
Vid årsmötet den 22 mars valdes följande sju representanter in som ledamöter i
styrelsen:
Kim Loeld, ordförande
Anja Malmsten, kassör, vice ordförande
Annika Spångberg, sekreterare
Malin Lindgren, personalansvarig
Malin Martell, barnansvarig, ansvarig sociala medier
Evangelina Atterlo, tjejjoursansvarig
Eva-Charlotta, webbansvarig
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Valberedning
Marjaana Takala
Lea Fernquist
Styrelsen har genomfört 10 protokollförda styrelsemöten och två heldagskonferenser,
en i maj tillsammans med de anställda där syftet var att ta fram konkreta åtgärder för att
rädda det skyddade boendet från nedläggning. Detta med anledning av den mycket låga
beläggning vi hade drabbats av under årets första sex månader. Konferens nummer två i
oktober ägnades åt att förstärka styrelsens relationer och styrelsearbete, och bevistades
därmed endast av ledamöterna i styrelsen.
Handledning av personal och styrelse genomfördes vid två tillfällen under våren för att
stärka kommunikationen föreningen.
Ordförande har deltagit vid ROKS årsmöte i maj, ROKS arbetsgivarkonferens i oktober
och grundkurs i arbetsrätt, IDEA.
Styrelsens uppdrag är att ta ett arbetsgivaransvar för de anställda. Utöver det att på ett
ansvarsfullt sätt fördela de ekonomiska resurser vi erhåller under året. Det gäller
föreningsbidraget från Haninge kommun, de statliga medel vi har erhållit och de intäkter
vi förvärvar genom uthyrning av rum till de kommuner som placerar kvinnor och barn i
vårt boende.
Personal
Föreningen har under 2018 haft två tillsvidareanställda och tre projektanställda. Den 30
juni avslutades en av de projektanställdas tjänst på grund av det förödande
inkomstläget. Uppsägningen hade skett i samråd med Unionen och styrelsen. Framåt
hösten förändrades läget och beläggningen ökade igen, vilket gjorde att vi kunde
uppgradera den projektanställda tjejjourssamordnaren till en tjänst på 100%. Den 1
oktober lämnade joursamordnaren in sin avskedsansökan. Hon hade blivit erbjuden ett
liknande arbete närmare sitt hem. Detta föranledde styrelsen att starta upp en
rekryteringsprocess med målet att kunna anställa en ny medarbetare i januari 2019.
Personalsammansättning 2018
Verksamhetsledare, 100%, skyddat boende
Joursamordnare, 100%, skyddat boende
Joursamordnare, 50%, skyddat boendet, (180222 - 180630)
Tjejjourssamordnare, projektanställning 25% (180101 - 180630), 75% (180701 - 181007),
100% (181008 - 181231)
Tjejjourssamordnare, projektanställning 50% (180101 - 180630)
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Projektledare, projekt NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn, 50% projektanställning
Personalansvarig genomförde under våren ett utvecklings- och lönesamtal med de
anställda. Samtalen har syftat till att klarlägga de anställdas upplevelse av arbetsklimat,
samarbete med varandra och samarbete med styrelsen. Att tydliggöra arbetsrollen, och
utveckla den i enlighet med, de anställdas behov och önskemål, och med verksamhetens
strategiska planer, har också kommunicerats i utvecklingssamtalet.
Vid sammanlagt 10 tillfällen har personalen erhållit professionell handledning av Nancy
Kostet på NAKO Handledning och Utbildning.
Samverkan personal och andra aktörer
• Samverkansgrupp med socialtjänst, polis, äldrelots, barnlots, Capio, manscentrum,
brottsofferjouren, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, närakuten och
familjeresurserna. Fyra möten under året.
• Lotsmöten med socialtjänst, manscentrum och brottofferjouren. 10 möten.
• Styrgruppsmöten, projekt NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn. Åtta möten.
• Styrgruppsmöten, tjejjouren. Åtta möten.
• Manscentrum, brottsofferjouren, tjejjouren, samordnare våld i nära relationer vid
arrangemang av tre öppna föreläsningar med: Simon Häggström – Nattstad,
Johanna Björkman – Brottsoffer, Caroline Engvall – Ungas utsatthet
Kompetensutveckling personal
• Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv. Länsstyrelsen
• Deltagarstyrd kursplanering. ABF Stockholm
• Hur tas brottsoffer om hand? Brottsoffermyndigheten
• Myndigheters arbete med brottsoffer. Brottsoffermyndigheten
• Barnkonferens. ROKS
• Barnkonferens. Rädda Barnen
• Intersektionalitet och våld. Länsstyrelsen
• Om barns utsatthet. Säkra varje unge
• Hedersrelaterat våld. Origo
• Maskulinitetsnormer. Machofabriken
• Fråga männen! Haninge kvinnojour
• Mänskliga rättigheter. ROKS ordförande Jenny Westerstrand
• Boken Medkänslans pris. Temadag i personalgruppen
• Kvalitet i det skyddade boendet. Länsstyrelsen
• UL – Utvecklande ledarskap (4 dgr). Spira Fusion
• Studiebesök på Linköpings kvinnojour, Jönköpings kvinno- och tjejjour och
Trondheim krisesenter
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Övriga insatser
• Deltagit i en pod med CentrumVux och informerat om kvinnojourernas arbete
• Deltagit i Radio P3, tema spionappar. Berättat om alla de möjligheter förövare har
att förfölja den kvinna han vill ha kontroll över, såsom gps-system, datorprogram,
appar.
• Aktivt deltagit i möten med åtta lokala politiska partier för att informera om det
skyddade boendet.
Finansiering
Haninge kvinnojour verkar i Haninge kommun med 88 000 invånare. Kvinnojouren
erhåller ett ekonomiskt föreningsbidrag om 4 kronor per invånare av Haninge kommun.
Därutöver finansieras verksamheten med ersättning för utförande av socialtjänst genom
placeringar, dels från vår egen kommun, Haninge och dels via intäkter från andra
kommuner. Vid placering i vårt skyddade boende betalar den placerande kommunen en
dygnsavgift för kvinnan och barn.
Utöver det har styrelsen sökt och erhållit ett statsbidrag till föreningen. Detta bidrag
söks årligen i konkurrens med övriga jourer i landet. Bidraget får inte användas för att
driva boendet, utan ska användas för opinionsbildning, våldspreventivt arbete och för
kompetensutveckling. I år erhöll vi 700 000 kronor, som i huvudsak har använts till
lönekostnader för projektanställda.
Ytterligare ett organisationsbidrag från Socialstyrelsen på 380 000 kronor tilldelades
samtliga sökande kvinno- och tjejjourer i landet, så också till Haninge kvinno- och
tjejjour.
Redovisningsbyrå
MarEng Redovisning AB, Mary-Ann Ernhoff
Revisorer
Carina Röjdner, förtroendevald revisor
Jonas Olsson, JO Revision KB
Faciliteter
Kvinnojouren hyr av Haninge kommun en lokal för möten, handledning, utbildningar och
chattkvällar. Lokalhyran innefattar också tillgång till konferenslokaler, kök, internet.
Denna lokal finns i gamla kommunalhuset på Runstensvägen 11 i Handen.
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Medlemmar
Antal medlemmar uppgick till 110 personer vid årets slut.
Vi har arbetat fram medlemsrutiner som avser att stödja vårt medlemsarbete. Det är
rutiner som underlättar rekrytering av medlemmar och rutiner som uppmuntrar
befintliga medlemmar att förnya sitt medlemskap i föreningen.
Våra rutiner föreskriver också att vi två gånger/termin skickar ut ett nyhetsbrev till
medlemmarna. I år har medlemmarna fått nyhetsbrev i februari, maj, september och
december. Nyhetsbrevet speglar vad som händer i föreningen, såsom seminarier vi
bjuder in till, våra utbildningar och medlemsmöten.
Två medlemsmöten har genomförts, den 26 april med ROKS ordförande, tillika
forskaren, Jenny Westerstrand och den 25 oktober med föreläsaren och rocktrummisen
Lea Larsson.
Jenny Westerstrand föreläste utifrån forskningsprojektet "Ju värre desto bättre" där hon
har tittat på domar som rör unga kvinnors deltagande i våldsamma sexuella praktiker,
där kvinnorna har skadats och ibland dött. Hur kan så kallat frivilligt deltagande i
våldsamt sex hanteras av samhället när unga människor kommer till skada? Hur talar
parterna om våldet? Hur talar rätten om våldet?
Lea Larsson berättade om sin resa från att vara född i en pojkkropp och känna sig ”fel”
till att genomgå en könskorrigering och bli den kvinna hon alltid har känt sig som. En
berättelse som med alltför stor tydlighet visar hur starka könsnormerna är och hur
mycket hat och hot Lea får utstå för att få vara den hon ÄR.
Rekrytering av medlemmar sker kontinuerligt via sponsrade annonser på våra sociala
kanaler, hemsidan och offentliga framträdanden. Den stora tillströmningen av
medlemmar har vi i år fått genom vårt riktade medlemsrekryteringsevent i samarbete
med Curves, Haninge och genom våra utbildningar.
Medlemmarna får, via vår medlemssupport, även information från ROKS. Det kan vara
inbjudan till utbildningar, konferenser och jourträffar.
Jourverksamhet
Vi har under året utbildat jourkvinnor som ideellt vill stötta vår verksamhet. Framförallt
uttrycker volontärerna en vilja att möta och stödja kvinnor på boendet. Men också att få
gripa in där vi har behov av deras kompetens. Fyra möten med jourkvinnor har
arrangerats under hösten. Uppslutningen är låg, och vi brottas med att få bukt med
jourverksamheten.
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Våra fyra huvudsakliga verksamhetsområden rubriceras nedan i verksamhetsberättelsen
med; Stöd. Skydd. Prevention. Opinion.

SKYDD
Skyddade boende
Jouren ger skydd till kvinnor som varit utsatta för våld av den man hon lever med eller
har brutit upp ifrån. I denna del av föreningens verksamhet utför de anställda på jouren
socialtjänst på uppdrag av socialförvaltningen i Haninge kommun och andra kommuner i
landet. Till grund för en placering i vårt boende finns ett placeringsbeslut från
socialtjänsten.
Anställd personal som verksamhetsledare och joursamordnare svarar för den dagliga
verksamheten i det skyddade boendet. Personalen har tystnadsplikt,
anmälningsskyldighet om man misstänker att någon far illa, rapporteringsskyldighet och
dokumentationsskyldighet.
Volontärer kan ge enskilt praktiskt stöd till kvinnor efter överenskommelse.
Ytterst arbetar vi på uppdrag av den kvinna som bor hos oss. Det innebär att personalen
ger det stöd åt kvinnan hon behöver och som ligger inom ramen för vad vår verksamhet
har som syfte och mål. Stöd ges till exempel när kvinnan vill ta kontakt med en
myndighet, såsom till exempel Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Det hör
också till personalens arbetsuppgifter att följa med vid rättegångar, polisförhör, och vid
läkarbesök. Inte sällan behöver kvinnan också hjälp med att lära sig hur hon handlar,
åker i en rulltrappa med barnvagn eller tar ut pengar ur en bankomat.
Boendemiljö
Jouren har ett skyddat boende på hemlig adress i Haninge. Där finns 17 sängplatser med
plats för sju kvinnor med barn. Boendet består av två fullt utrustade 6-rumslägenheter.
Att bo i våra lägenheter innebär att bo i ett kollektiv. Man delar på kök, badrum och
vardagsrum, men förfogar över ett eget sovrum, eller fler, om kvinnan har barn med sig.
Slitaget på lägenheterna är stort, vilket ställer krav på att kontinuerligt rusta och fräscha
upp dessa. I år har vi investerat i nya täcken, kuddar och sängkläder. Tre sovrum och ett
av vardagsrummen har målats om av personalen själva.
Under årets första halvår sjönk vår beläggning till den grad att vi behövde omorganisera
verksamheten. Vi öppnade upp den ena av de två lägenheterna till ett så kallat
”mellanboende” där kvinnor med barn blir placerade utan krav på de anställdas stöd.
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Hon klarar sig och sina barn på egen hand, i väntan på ett eget boende. I den lägenheten
är även husdjur välkomna.
Kvinnorna
Kvinnan anländer till boendet med en socialsekreterare från den placerande kommunen.
Hon skrivs in och personal hjälper kvinnan att komma tillrätta på boendet. Kvinnan
erbjuds regelbundna stödsamtal om våldet hon varit utsatt för. Utöver det får hon
mycket praktiskt stöd. Stöd i kontakt med myndigheter, hälso- och sjukvård, skola och
förskola.
I år har vi givit åtta kvinnor en trygg och säker vistelse i sammanlagt 692 dygn. Åtta barn
har varit boende i 802 dygn. Av dessa var två kvinnor och tre barn från Haninge
kommun. Övriga var mantalsskrivna i andra kommuner.
Dessa kvinnor och barn har givit upphov till 1191 samtal/kontakter med myndigheter,
via telefon eller mejl.
Vi har nekat 22 kvinnor på grund av platsbrist. Andra orsaker till ett nekande kan vara
aktivt missbruk och/eller allvarlig psykisk ohälsa som gör att det behövs andra typer av
insatser. En tredje orsak till att vi nekar en kvinna till boende hos oss kan vara att
säkerhetsrisken är alltför hög.
Vår personal besitter kompetens att göra FREDA-utredningar, vilket vi erbjuder som en
tjänst åt socialtjänster i kommunerna.
Sedan 2014 är det ett krav från Socialstyrelsen att föra statistik och dokumentera
aktiviteter. För våra medlemmar är det angeläget att kunna ta del verksamhetens
omfattning. Statistik och fakta från kvinnojourerna är också en mycket viktig faktabas för
politiker och myndigheter som är bidragsgivare och samverkansparter. Statistiken utgör
även ett nödvändigt underlag för politiska beslut.
Barnen
All personal på boendet har stor uppmärksamhet på barnen. Dock är joursamordnaren
särskilt ansvarig för att barn får den uppmärksamhet de har rätt till. Rutinerna för
mottagande av barn, stöd under boendetiden och utskrivning är under ständig
förbättring.
När barnet flyttar in på boendet, får hen en egen informationsfolder med pyssel, särskilt
utformat för barn. Ett kramdjur och en ”tröstis” ingår också i välkomstkittet.
Barnansvarig har under året arrangerat och samordnat aktiviteter tillsammans med
någon av jourkvinnorna, med särskilt fokus på barnen. Det har varit pyssel vid storhelger
som jul och påsk. Varje barn har fått sin födelsedag firad med kalas och presenter. Den
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Internationella barndagen i oktober uppmärksammades med ballonger och presenter till
barnen.
I samtal med mamman på boendet hålls också fokus på föräldraskapet, vilket gynnar
barnen. Information ges om hur barn påverkas av att uppleva våld, vilket kan ge en
större förståelse för barnets reaktioner. Att avlasta mamman från skuld gör att hon
lättare kan möta sitt barns frågor och funderingar.
Barnansvarig joursamordnare har bevakat information från ROKS, avseende barnens
rättigheter och perspektiv i samhället. Hon har deltagit i ROKS årliga barnnätverksträff,
där utbyte av kunskap och erfarenheter ger uppslag till förbättringar av struktur och
arbetssätt på kvinnojourerna. För barnens bästa.
STÖD
Kvinnojouren ger även stöd till kvinnor som inte behöver akut skydd, men som utsätts
för våld i nära relation. Våra anställda har kontakt med kvinnor via telefon, mejl och
besök. Vardagar svarar våra anställda i telefon kl 10.00-15.00.
Under 2018 kontaktade 143 kvinnor Haninge kvinnojour via telefon eller mejl. Kvinnorna
hade behov av samtalsstöd och rådgivning. Av dessa var 138 kvinnor bosatta i Haninge
kommun. Sammanlagt utförde våra anställda på boendet 2137 stöd- och rådgivningssamtal med dessa kvinnor. Kvinnan som ringer eller besöker jouren får vara anonym,
och inga journaler förs. Även anhöriga till kvinnor som utsätts för våld är välkomna att
höra av sig till oss.
Ytterligare ca 360 så kallade ”övriga stödåtgärder” har genomförts. Vad är då övriga
stödåtgärder? Det kan handla om allt från stort till smått. Som att visa promenadvägen
till Haninge Centrum, visa på hur matvaror ser ut i en affär, att följa med till läkaren, till
ett möte med socialsekreterare eller att vara en trygg person vid ett polisförhör.
Dagligen uppkommer situationer, mer eller mindre krävande, mer eller mindre
oväntade, som räknas samman till ”övriga stödåtgärder”.
Då många av de boende inte talar svenska, så blir användning av ordböcker eller google
translate en daglig stödåtgärd för att kunna kommunicera på till exempel arabiska,
somaliska eller thailändska. Till 90% kommunicerar de anställda på engelska med de
boende.
De anställda gör dagligen ett överslag av antalet stödåtgärder. Även dessa rapporteras in
till ROKS.
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PREVENTION/STÖD
Haninge tjejjour
Haninge tjejjour arbetar för att förändra de mönster som ligger bakom killars och mäns
överordning. Och för ett samhälle där tjejer och killar värderas lika högt. Ett samhälle
fritt från sexualiserat våld, maktobalans och snedfördelningar mellan könen.
Feminismen strävar efter en jämställdhet som innebär lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter för alla – oavsett kön.
I vår strävan att förändra det samhälle som underordnar kvinnor och tjejer utgår vi från
tjejers erfarenheter och kunskaper. Tjejer är norm i vårt arbete. Detta för att öka tjejers
utrymme i det offentliga och privata rummet och för att kunna möta killar på lika villkor.
Vi utgår ifrån tanken om vikten av ett ”eget rum” för tjejer att samla mod, kraft och
kunskap i. Utan att behöva ifrågasättas eller tolkas utifrån den manliga norm som råder i
andra delar av samhället. Vi jobbar för systerskap och en trygg plats för tjejer både inom
tjejjouren och i samhället.
Haninge tjejjours syfte är att arbeta mot psykisk ohälsa och mot våld mot tjejer. Arbetet
består av två delar, stödverksamhet och utåtriktat arbete.
Stödverksamhet
Stödverksamheten syftar till stöd och hjälp till självhjälp genom telefonjour, chatt, mail,
stödsamtal och storasysteruppdrag. I stödverksamheten har under året fem till tio
volontärer varit engagerade för att stötta de som söker hjälp. Under 2018 hade vi:
•
•
•
•
•

258 telefonsamtal
171 samtal i chatten
80 mail
33 stödsamtal
3 storasysteruppdrag

Det innebär att, jämfört med föregående år, vi har haft en ökning med 42 samtal i
chatten och 4 mail. Resterande siffror kan inte jämföras med förra året, då vi utökade
stödverksamheten med stödsamtal, telefonjour och storasysteruppdrag under detta år.
Under sommaren, förutom i juli, hade vi öppet som vanligt. Från augusti var chatten
öppen varje söndag, tidigare varannan.
Utåtriktat arbete
Vårt utåtriktade arbete syftar till att bidra till en stärkande och säkrare tillvaro för tjejer
genom att sprida information om vår verksamhet. Det här har vi gjort under året:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besökt SFI för att hålla i en föreläsning om vårt arbete, tillsammans med Haninge
kvinnojour.
Fredrika Bremergymnasiets sex- och samlevnadsdagen, där vi informerade om oss
och delade ut gratis kondomer.
Utdelning av gratis mensskydd i Haninge centrum
Tungelsta fritidsgård, en gång i veckan under våren med start den 8 mars. Tjejkvällar
på onsdagar under hösten.
Feministiskt självförsvar på fritidsgården Ung137 i Jordbro
Tjejkväll med Kvinnokrut i Jordbro
Tjejkväll med Stockholm Ladies Academy i Brandbergen
Trädgårdsfesten tillsammans med fritidsgårdar i Haninge kommun
Sommarkollo - vi höll i en tipspromenad
Kultur- och demokratidagarna
Haningedagen

Ett annat sätt att nå ut till våra stödsökande är via sociala medier. Vi har satsat på
Instagram och Facebook. Vi blev uppmärksammade på Haninge centrums youtubekanal
i kortfilmen “The Locals”.
Volontärer
Våra volontärer är otroligt viktiga för att vår verksamhet ska fungera. Vi jobbar mycket
med vår volontärverksamhet och genomför löpande aktiviteter med dem. Vi har haft
informationsmöte för nya volontärer, grupphandledningar, två grundutbildningar och
chattintroduktion, planeringsdag under våren och hösten samt utveckling av ett
stödmaterial för volontärer.
Kompetens
Vi ser löpande till att alla inom tjejjouren får adekvat kompetensutveckling. Vi har under
året deltagit i följande utbildningar och seminarier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maskulinitetsnormer - Machofabriken
Hur bemöter vi incestutsatta? - NxtMe
Intersektionalitet och våld - Länsstyrelsen
Hedersrelaterat våld - Origo
Våldspreventivt arbete - Stjärnjouren Sundbyberg
Sexuella övergrepp på barn - Åsa Kastbom och Caroline Engvall
Skyddsvärnets seminarium om trygghet
Brottsofferveckan
Temadag om boken Medkänslans pris
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•

Studiebesök på Trondheims krisecenter, kvinnojouren Ellinor och tjejjouren Beata i
Linköping

Samverkan
Haninge tjejjour har samverkat med Haninge kvinnojour, Manscentrum Östra Södertörn
och Brottsofferjouren, vilket resulterade i tre av oss arrangerade föreläsningar.
Föreläsningarna berörde ungas utsatthet på nätet, prostitution och juridik. Vi har
kontinuerligt deltagit i samverkansmöten med andra aktörer i kommunen, som
socialtjänst, polis, Barnahus m m. Samverkan har också skett med andra jourer som
Tyresö, Nynäshamn och Huddinge genom regelbundna träffar. Vi har haft
erfarenhetsutbyte med jourer i Sverige och regionalträff med Förenade jourer.
Vi har samarbetat med ABF Södertörn.
Vi har utbildat fritidsledare från Åbygården i Västerhaninge, Tungelsta fritidsgård och
Ung137 i Jordbro om normkritik. Vi har tagit emot studiebesök av specialpedagoger,
Tjejjouren Dalia från Dalarna, Ungdomsteamet. Vi har själva besökt Tjejhuset i Södertälje
samt FutureTeens i Haninge.
Stort tack till vår engagerade och kompetenta handledare Katarina Cederin, som
handlett oss ideellt för att hjälpa oss att få nya perspektiv på hur vi kan stötta.
Stort tack till er som stöttat oss under året!
Haninge Centrum, Bio Cosmopolite, Skansen, Torvalla Simhall, Ica Maxi Haninge,
Belladot och alla privatpersoner.
"Tantjours-nätverket"
För några år sedan bildades ett nätverk för Tantjourer. Alltså jourer som ska arbeta mot
våld mot äldre kvinnor i nära relationer. I detta nätverk ingår Tantjouren i Norrköping
och kvinnojourerna i Haninge, Örebro och Luleå.
Deltagarna i nätverket har träffats någon gång per år sedan starten, och under 2018 vid
två tillfällen, under våren i Haninge och i höstas i Norrköping. Då beslöts att skicka en
skrivelse till ROKS ordförande och styrelse om att bjuda in till en konferens om
tantjourer. Dels för att berätta om den pågående verksamheten, och dels att inspirera
till startande av fler tantjourer. Det finns ett stort behov av att synliggöra detta mycket
dolda våld.
OPINION
En omfattande och viktig del av kvinnojourens uppdrag handlar om påverkan och
opinionsarbete. Vi vill driva frågor som rör våldsutsatta kvinnor och barns vardag, men
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även vara en röst i samhället för de unga tjejer som tjejjouren möter i sitt arbete. Vårt
opinionsarbete bedriver vi framförallt inom ramen för projektet NEJ till VÅLD mot
kvinnor och barn! Vi skriver debattartiklar, sprider information om vår verksamhet,
håller utbildningar och föreläser om mäns våld mot kvinnor och barn.
Vi uppfattar att det finns ett genuint intresse för kvinnojourens arbete och kunskap.
Verksamhetsplanen för 2018 och ansökan till Socialstyrelsen med en beskrivning av mål
och aktiviteter har styrt projektledarens arbetsinnehåll.
Styrgruppsmöten en gång per månad med två styrelseledamöter och verksamhetsledare
har säkerställt att kvalitet och måluppfyllelse har uppnåtts.
8 mars
Fråga Männen!
”Från kvinnligt självförsvar till manligt självansvar!”, utropar Ida Östensson, Make Equal.
Vi kan inte annat än att hålla med, och bjöd in noga utvalda män till ett panelsamtal för
att utforska hur de såg på ansvaret för att skapa ett jämställt samhälle, fritt från våld.
Inbjudna gäster var Anthony Yigit (boxare, Haninge) Jonas Trolle (poliskommissarie,
författare) Petri Salonen (socialnämndens ordf), David Nzinga (filmare), Michael
Fridebäck (kultur-och fritidsnämnden), Kristofer Ottosson (sportansvarig Haninge
Anchors) och Ba Modou Badjie (artist, debattör). Dessa män representerade alltså
idrottsrörelsen, politiken, polisen och kulturen i Haninge.
Hur kan killar och män bryta machokulturen inom idrotten? Hur kan filmbranschen
agera för att forma en annan maskulinitet? Vad kan politiker i vår kommun göra för att
förändra attityder som idag förespråkar våld? Vilket ansvar har man som individ och
man för att förändra maskulinitetsnormen? Dessa och andra frågor ställdes till
paneldeltagarna.
Evy Josefsson, lärare och drivande i jämställdhetsfrågor på Fredrika Bremergymnasiet,
gillade vår idé till panelsamtalet och integrerade vårt upplägg i deras egen 8 mars-dag.
Gymnasieeleverna var således vår publik, vilket var den bästa tänkbara, eftersom
attityder grundläggs i tidig ålder.
Moderator för eventet var debattören och Huskurage-grundaren Peter Svensson.
Feministfest
Feministfest anordnades i Haninge kulturhus av Haninge kvinno- och tjejjour
tillsammans med Haninge kultur- och fritidsförvaltning, Haninge Riksteaterförening och
ABF Södertörn. Syfte med feministfesten är att samla tjejer och kvinnor i alla åldrar till
en arena där vi kan ge uttryck för, och samlas kring, de feministiska frågor som vi
kämpar för. Vi lät #Metoo och dess följder genomsyra och lägga an tonen för eventet.
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Moderator var Kirshti Tomita. På scen medverkade scenkonstnärerna OFF HIGHWAY,
författaren Alexandra Pascalidou, artisten Kajsa Grytt och Stockholms Strings,
RoJteaterns grupp ”Arga tjejer” och rapparna Alice B och Rebecka från Vägen Ut.
Insamling
Insamling startades till gagn för de kvinnor som bor hos oss, i samarbete med Lena
Helgstedt och Anna Svensson, grundare och ledare av Curves i Haninge. Den
internationella kvinnodagen blev startskottet för insamlingen och pågick hela mars
månad. Insamlingen inbringade en kombibil fylld med förbrukningsvaror och
hygienartiklar till de boende kvinnorna och barnen.
Politikerträffar x 8
Under våren bjöd vi in oss till samtliga politiska partier. Vårt syfte var att göra oss än mer
kända som den livsviktiga verksamhet vi är för kommunen. Och att ställa krav på
politikerna. Krav på finansiering. Krav på lägenheter för de kvinnor som bor hos oss. Krav
på attitydförändrande insatser i Haninges skolor.
Antiporrkampanj vecka 17
ROKS har valt att göra vecka 17 varje år till den vecka då vi kampanjar mot porr. Haninge
kvinnojour bedrev en, vad vi kallar för civil-olydnad-aktivitet, genom att markera vår
avsmak mot pornografin med klisterlappar på ”lämpliga ställen” i kommunen. På vår
Facebooksida la vi upp statistik och forskning som påvisar hur porrkonsumtionen hos
män påvisar ett samband till mäns våld mot kvinnor.
ABF Södertörns kulturparksfestivalen
Den 9 juni, där vi deltog med egen monter i syfte att informera om vår livsviktiga
verksamhet. I år var vi särdeles inställda på att ta kontakt med de lokalpolitiker som var i
full gång med sina valkampanjer. Vi fick till stånd samtal med politiker där vi
argumenterade för att få Haninge kvinnojours boende finansierat med kommunala
medel, för att säkerställa fortsatt drift av vårt boende.
Järvaveckan
Tillsammans med ROKS informerade vi om vårt arbete, mäns våld mot kvinnor och
behovet av fler medlemmar. Medlemmar som sprider kunskap och väcker debatt kring
våra viktiga frågor.
Panelsamtal med politiker
Den 30 augusti knöt vi ihop vårens politikerturné till ett panelsamtal med våra
lokalpolitiker. Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn och Manscentrum Östra Södertörn
arrangerade tillsammans med kvinnojouren. Vi tre organisationer uttryckte vår vilja till
ett utökat samarbete med kommunens politiker och tjänstemän kring ett brotts-
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förebyggande arbete. Panelsamtalet filmades och finns att se på Haninge kvinnojours
hemsida.
Haningedagen
Haninge kvinnojour var en av de många utställarna på Haningedagen den 8 september.
Vi tog möjligheten att sprida information kring våld i nära relationer och om vår
verksamhet såsom boende, förening, tjejjour och projekt. Eftersom valet stod för dörren
uppvaktade vi även här de politiker som var på plats och kampanjade.
Medlemsmöten x 2
Se under Organisation, medlemmar
Medlemsrekrytering
I samverkan med Lena Helgstedt och Anna Svensson, Curves, Haninge bjöd vi in Curves
och kvinnojourens medlemmar till ett rekryteringsevent den 27 september. Syftet var
att sprida kunskap om Haninge kvinnojour och värva medlemmar till föreningarna.
Föreläsaren Lea Larsson delade med sig av sin personliga berättelse om att vara född i
fel kropp. Och den mödosamma resan ut ur den kroppen in i en kvinnas kropp.
FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor, den 25 november
I år satsade vi på att sprida kunskap och information på vår hemsida och våra sociala
medier. Kvinnojouren och tjejjouren jobbade gemensamt fram budskapen om mäns våld
mot kvinnor och hur vi ville nå ut med kunskapen om det. Vi kampanjade under hela
november i FB, Insta och på hemsidan, och avslutade den 25 november med en
debattartikel i webbtidningen Feministiskt Perspektiv.
I samverkan med biblioteket i Haninge kampanjade vi mot mäns våld mot kvinnor
genom särskild exponering av litteratur med koppling till feminism och jämnställdhet.
Julkonsert
I Västerhaninge kyrka den 1 december bjöd operasångerskan Johanna E Martell och
pianisten Tobias Livheim på julkonsert till förmån för kvinnor och barn som tvingats bort
från sina hem på grund av våld. Konserten arrangerades i samverkan med J Martell och
VH kyrka. Inträdet var fritt och den kollekt som samlades in efter konserten gick
oavkortat till Haninge kvinnojours verksamhet.
Samverkan
Ordföranden i Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn, Manscentrum Östra Södertörn
och Haninge kvinnojour har under året genomfört sex möten för att gemensamt skapa
en plattform för vårt påverkansarbete. Vi vill vara en stark röst gentemot beslutsfattare
där syfte är en strävan att skapa en trygg kommun för kvinnor och barn och män.
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Utbildningar vi har hållit
Workshop
Med anledning av att Haninge Bostäder har antagit Huskurage, genomförde vi en
halvdags workshop den 16 februari, under temat ”Det trygga boendet.” Syftet var att
stärka tryggheten för de boende i HB. All personal på HB deltog i utbildningen.
Studiecirkel x 2
”Mäns våld mot kvinnor och barn” är studiecirkeln vi har genomfört under året. En
under vårterminen och en under höstterminen. Varje utbildningsomgång omfattade 8
tillfällen à 2,5 timmar. Utbildningen ger kunskap om kvinnojourens arbete och uppdrag,
värdegrund och etik, feminism, kvinnoseparatism, maktordning, våldets många uttryck,
normaliseringsprocessen, brottmålsprocessen och innebörden av jourarbetet.
Studiecirkeln samarrangeras med ABF Södertörn.
Föreläsningar
Föreläsningar har hållits om vår verksamhet och om samhällsproblemet mäns våld mot
kvinnor för Axel Group AB/Feronia, Stiftelsen Ester och Svenska Lottakåren.
Omvärldskommunikation
Kvinnojourens Facebooksida har ökat från 699 följare per den 31 december 2017 till 758
per den 31 december 2018. Vi har startat upp ett Instagramkonto för att bredda våra
kommunikationskanaler, och har idag 209 följare.
Kvinnojouren och tjejjouren använder flitigt Facebook och Instagram med uppdateringar
om verksamheten, artiklar, events och aktuella händelser.
Vi har under 2018 kommunicerat våra aktiviteter till våra medlemmar och gåvogivare
genom vårt nyhetsbrev som under 2018 getts ut 2 ggr/termin.
Vår hemsida uppdateras i takt med att vi vill presentera aktuella händelser och
utbildningar. Varje kvartal uppdateras också projektloggen ”NEJ till VÅLD mot kvinnor
och barn” i sammanfattande ordalag med personliga reflektioner från projektledaren.
Vi delar ut våra foldrar vid våra offentliga arrangemang och våra egna utbildningar.
Foldrar har lagts ut på vårdcentraler, sjukhus, familjecentraler och hos tandläkare i
kommunen. Foldrarna finns översatta till engelska, spanska, turkiska och arabiska.
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STYRELSENS TACK!
Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort varmt tack till vår oerhört kompetenta
personal som hängivet och med stort engagemang arbetar för att göra livet bättre för de
kvinnor, tjejer och barn som utsätts för våld!
Tack också till socialnämnden, Haninge kommun för föreningsbidrag.
Tack till socialstyrelsen för det statsbidrag vi har erhållit. Båda dessa bidrag har betytt att
vi har kunnat driva tjejjoursverksamheten och kunnat fokusera vårt utåtriktade arbete.
Utan dessa bidrag hade det inte varit möjligt.
Ett varmt tack även till de organisationer som har skänkt oss penninggåvor under året:
Arbetskretsen Västerhaninge församling, Rebeckalogen Maria Sofia, Aurorafonden, TR
Leksaker och Axel Group/Feronia.
De skänkta medlen har främst gjort det möjligt för jouren att erbjuda barnverksamhet.
Tack också till alla privatpersoner som har skänkt pengar, kläder, leksaker, möbler,
husgeråd och annat, som har bidragit till stor glädje för de kvinnor och barn som bott
hos oss. Ett särskilt tack till Stefan H som månatligen har skänkt oss 100 kronor sedan
två år tillbaka.
Tack till Lena Helgstedt och Anna Svensson, Curves i Haninge, för vårt goda samarbete!
Dels vid insamlingen i mars och dels vid vårt medlemsrekryteringsevent i oktober som
genererade 28 nya medlemmar till Haninge kvinnojour.
Tack till operasångerska Johanna E Martell och pianist Tobias Livheim som pro bono
framförde en stämningsfull och mycket uppskattad julkonsert i december, vilket
genererade en stor julslant till de kvinnor och barn som bodde hos oss över julen.
Tack till Bengt Tellberg, som hjälper oss tillrätta och får oss att känna oss hemma i det
charmiga gamla kommunalhuset på Runstensvägen.
Vi har under vissa perioder inte haft möjlighet att ta emot gåvor men vi tackar
ödmjukast för de erbjudanden om gåvor vi har fått.
Tack också till alla i styrelsen som ger så mycket av sin tid och sitt engagemang och gör
ett fantastiskt arbete för Haninge kvinnojour! Vi har räknat ut att vi under året har lagt
ca 1000 timmar på ideellt arbete i styrelsen!

