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Ordförande har ordet

Det gångna året 2020 har framförallt utmärkts av 
det ettriga lilla viruset som har överrumplat oss i 
Sverige, men också i resten av världen. Även vi i 
Haninge kvinnojour har fått anpassa oss till viru-
sets nyckfullhet. Inställda events, ändrade planer, 
avbokade möten och många uppskjutna beslut 
har utmärkt vår vardag. Dessutom har vi tampats
med en skrämmande låg beläggning i vårt skyd-
dade boende. Detta oroar oss. Hur har kvinnorna 
hanterat sin vardag, där våld och övergrepp i än 
större utsträckning har kunnat grassera? Kan det 
vara så att vi genom vår samtalsmottagning har 
räddat många kvinnor från ensamt lidande? Vi har 
nämligen erfarit en 90%-ig ökning av kontakter till
vår jour i jämförelse med året 2019. Några säkra 
slutsatser kan vi inte dra förstås, men vi anar att 
kvinnor som tvingas kvar i hemmen, ändå lyckas 
kontakta kvinnojouren för livsviktigt stöd och 
konkreta råd för att orka ta sig igenom ytterligare 
en dag med sin förövare.

Jag är väldigt stolt över vår förenings förmåga att 
anpassa oss till dessa omständigheter. Att kvinno-
jouren har stått stadigt och funnits kvar för dom 
mest utsatta och behövande. Detta har även Roks 
uppmärksammat och därför tilldelat alla Roks 
jourer årets kvinnogärning. Uppriktigt glad blir jag 
när jag läser ett stycke ur Roks motivering; ”Ni har
fortsatt att finnas där, att verka och att alltid söka 
lösningar som stöttar våldsutsatta tjejer, kvinnor 
och kvinnors barn, också när villkor förändras 
och hindren har rest sig. Ni har funnits ute i era 
lokalsamhällen.”

Jag kan dock inte låta bli att fundera över att, trots 
det arbete vi gör och får uppmärksamhet för, får 
vi allt färre placeringar till vårt boende. De krav 
som ställs på kommuner att upphandla skyddade 
boenden och som även ska omfatta kvinnojour-
erna riskerar att rasera 40 års samlad erfarenhet 
av mäns våld mot kvinnor och barn. Hela den 
svenska jourrörelsen är oerhört oroade över den 
utveckling vi ser komma ur den marknadsan-
passning som vi tvingas in i. Den folkrörelse vi 
är riskerar att gå i graven och med den även vår 
unika våldsförståelse. Detta oroar också mig, mer 
än det ettriga lilla viruset.

Opinionsarbetet har bedrivits med oförmin-
skad styrka, hand i hand med viruset. Vi har
lagt krut på att synas och höras genom våra 
sociala kanaler. Vi har drivit digitala kampan-
jer för att informera, utbilda och uppmärk-
samma det arbete vi bedriver. Vi har bjudit 
upp våra förtroendevalda politiker för att 
utmana och uppmuntra till fortsatta satsningar 
för en trygg kommun. Och trots viruset har 
vi genomfört studiecirklar och involverat våra 
engagerade volontärer i det utåtriktade arbe-
tet. En av våra större satsningar, en utställning 
med fokus på förövaren fick vi till vår bes-
vikelse ställa in. Så en och annan tappad sug 
har vi givetvis upplevt under året.

Tappade sugar är dock inte något att bygga 
vår verksamhet på. Så vi tar nya tag och
fortsätter med oförminskat engagemang vårt 
arbete med att driva vår livsviktiga förening 
även under 2021. Jag hoppas på ett ömsesi-
digt avtal, kanske är det ett Idéburet Offentligt 
Partnerskap, med Haninge kommun. Jag ser 
också att vi har en stark grupp av engagerade 
volontärer, personal och medlemmar som gör 
mig hoppfull! Vi fortsätter att ge våldsutsatta
kvinnor och barn ett stöd av hög kvalitet. 
Samtidigt vill jag också att ett skarpt ljus ska 
lysa på förövaren!

Kampen fortsätter för ett samhälle fritt från 
mäns våld mot kvinnor – vi är med i den
kampen! 

Kim Loeld
Ordförande i Haninge Kvinnojour



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 parti-
politiskt 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 regionalt med kommuner i Södertörn 
och nationellt.

Föreningen är medlem i Fremia, arbetsgivaror-
ganisationen för ideella föreningar, för
stöd och rådgivning i arbetsgivarfrågor.

Styrelsen 2020
Vid det digitala årsmötet den 27 maj valdes  
följande fem representanter in som
ledamöter i styrelsen:
Kim Loeld, ordförande
Anja Malmsten, kassör, vice ordförande
Malin Lindgren, sekreterare
Malin Martell, barnansvarig, ansvarig sociala 
medier
Evangelina Atterlo, personalansvarig

Valberedning
Lea Fernquist
Camilla Högye

Styrelsen har genomfört 10 protokollförda styrelse-
möten och en protokollförd heldagskonferens, 
den 26 september. Planen var att genomföra två 
konferenser men på grund av coronapandemin 
genomfördes endast den årliga styrelsekonferensen.

Diskussioner fördes och beslut fattades om fram-
förallt verksamhetsplan, bemanning och projekt-
ledning inför kommande år.

Även ROKS planerade arbetsgivarträff och träff 
för erfarna har ställts in under året, vilket medfört 
att styrelsen har fått avstå från inspirerande möten 
med andra kvinno- och tjejjourer från alla delar 
av landet.

Styrelsens uppdrag är att ta ett arbetsgivaransvar 
för de anställda. Utöver att på ett ansvarsfullt sätt 
använda 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 skyddade boende.

Personal
Föreningen hade under 2020 en (1) tillsvidare-
anställd och en (1) projektanställd. Under januari 
– februari hade vi även en (1) timanställd jour-
samordnare och likaså under semester- 
veckorna i juli-augusti anlitades en timanställd 
joursamordnare.

Den coronapandemi som svepte in över världen 
och Sverige medförde en utbredd isolering i hem-
men. Kvinnor och män förlorade sina arbeten eller 
tvingades att arbeta hemifrån, vilket trappade upp 
utsattheten för kvinnor som levde med en förövare. 



Vår hypotes är att den påtvingade isoleringen i 
hemmet är orsaken till ökningen av stöd- och
rådgivningssamtal till vår jour. Under hela året 
har vi tagit emot 80 - 100% fler telefonsamtal, 
sms och mejl till kvinnojouren. Samtidigt har 
placeringarna till vårt skyddade boende minskat 
avsevärt.

På grund av det ökade behovet av stöd och 
rådgivning valde vi att omfördela våra personal-
resurser. Vår heltidsanställda personal gick ned 
till 50% i sin roll som verksamhetsledare på 
boendet och antog en tjänst som samtalsmot-
tagare på 50%. På grund av coronapandemin 
och de restriktioner som påbjöds valde vår
samtalsmottagare att arbeta hemifrån, vilket har 
fungerat utmärkt i den rollen.

Vår timanställda resurs hade sin anställning 
vid sidan om sina studier till polis. Vi valde att 
avsluta hennes timanställning med anledning av 
den låga mängden placeringar. Dessvärre blev vi 
också tvungna att från den 1 maj avveckla en av 
våra två lägenheter på grund av det låga antalet 
placeringar. Den nedåtgående trenden har vi 
märkt av sedan hösten 2018 och framåt.

Projektledaren för projektet ’NEJ till VÅLD mot 
kvinnor och barn’ har som tidigare år arbetat 
målstyrt på 50% arbetstid. Arbetet har anpassats 
till rådande omständigheter.

Personalsammansättning 2020
Verksamhetsledare, 50%, skyddat boende
Samtalsmottagare, 50%, skyddat boende
Joursamordnare, timanställd, (200101 - 200228) 
skyddat boende
Projektledare, projekt NEJ till VÅLD mot kvinnor 
och barn (NtV), 50% projektanställning
(200101 - 201231)

Personalmöten
Personalansvarig har löpande genomfört samtal 
telefonledes med anställda under året i syfte att 
stämma av mående, säkerhet och måluppfyllelse. 
Då avtalsförhandlingarna mellan fackförbund 
och arbetsgivarorganisationer ställdes in under 
året på grund av coronapandemin har även löne-
samtal med föreningens anställda skjutits upp till 
2021. Verksamhetsledare och joursamordnare 
har under året inte kunnat erhålla professionell
handledning.

Samverkan personal, styrelsen och 
externa aktörer
Samverkansgrupp med socialtjänst, polis, äldre-
lots, barnlots, Wemind, manscentrum, brottsoffer-
jouren, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
närakuten och svenska kyrkan.

Kompetensutveckling personal*, styrelse 
och volontärer
Pandemin har satt stopp för en hel del planerad 
utbildning. Samtidigt har annan digital utbildning 
tillkommit, vilket har möjliggjort deltagande i 
följande kompetenshöjande seminarier.
• Studiebesök på Sundbybergs kvinnojour, arbete 
med chatt för kvinnor (29/1)
• Barnkonventionsdagen. JP Utbildning (4/2)
• Tema ”fruimport”. Roks och Terrafems digitala 
konferens (27/8)
• Hållbart ledarskap. ABF (4/9)
• Brottsoffer barn. Brottsoffermyndighetens digi-
tala utbildning (25/9)
• Hållbart engagemang (utbildning för cirkelledare). 
ABF (29/10)
• Våld mot barn och våld i ungas relationer.  
Konferens Operation Kvinnofrid (20/11)
• Boostingdag för utbildare inom området mäns 
våld mot kvinnor, våld i nära relationer inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen 
(3/12)
• En könsresa – normer för kön. Roks/Terrafem, 
Bernadita Nunez (5/12)
• MAN – i ljuset av Metoo. ABF, Calle Brunell 
(8/12)
• Teams – för utbildare på digital plattform. ABF 
(10/12)
• Mäns våld mot kvinnor – våldsförståelse Roks/
Terrafem, med Jenny Westerstrand
(12/12)
• Varför går hon? – uppbrottsprocesser. Roks/ 
Terrafem, Carin Holmberg (19/12)

*verksamhetsledare, joursamordnare, projektledare NtV

Finansiering
Haninge kvinnojour verkar i Haninge kommun 
med 92 095 invånare. Kvinnojouren erhåller ett 
föreningsbidrag om 4 kronor per invånare av 
Haninge kommun. Därutöver finansieras verk-
samheten med ersättning för utförande av social-
tjänst genom placeringar, framförallat från andra 
kommuner i landet (ej Haninge). 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, vålds-
preventivt arbete och för kompetensutveckling. 
I år erhöll vi 800 000 kronor, som i huvudsak 
har använts till lönekostnader för projektanställd 
samtalsmottagare och projektledare för NEJ 
till VÅLD mot kvinnor och barn. Tekniklyft, ett 
bidrag från ROKS, tilldelades samtliga kvinno- 
och tjejjourer, så också till Haninge kvinnojour. 
Dessa medel har vi använt till att förnya vår 
hemsida med ett modernt och tydligare mål-
gruppsanpassat tilltal och till en ny plattform, 
Snowfire. Utöver det har vi investerat i ny 
datorutrustning till vårt skyddade boende.

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 och utbildningar. 
Lokalhyran innefattar också tillgång till  

konferenslokaler och kök. Lokalen är 
belägen i det ”gamla kommunalhuset” på 
Runstensvägen 11 i Handen. 

Medlemmar
Medlemsantalet uppgick till 102 personer vid 
årets slut. Gruppen medlemmar är basen i vår 
förening och ett stort antal medlemmar ger en 
stark ”röst” gentemot beslutsfattare. Att ”vårda” 
medlemmarna är ett viktigt uppdrag för projektle-
daren för NtV. Som medlem får man dels möjlig-
heter att delta vid seminarier, till studiecirkeln och 
föreläsningar men även få nyheter och informa-
tion om vad som är på gång hos oss i vår förening 
likväl som inom ROKS, vår riksorganisation. Vår 
ambition är att medlemmarna ska tycka att det är 
meningsfullt att vara medlem i just Haninge kvinno-
jour. Våra nyhetsbrev som vi skickar ut 4 ggr per 
år är vår viktigaste kanal för information.

Att hänga med i den digitala utvecklingen vill vi 
gärna, även om vi ibland kan tycka att det tar emot. 
Trots motstånd har vi under året valt att satsa på 
att modernisera utskicken av våra nyhetsbrev. Med 
ovärderlig hjälp av ideellt arbetande Emelie Lem-
berg, har vi bytt ut våra utskick till medlemmarna 
från en mejlad pdf-fil till ett snyggt designat ny-
hetsbrev på plattformen GetANewsletter. Det sista 
nyhetsbrevet för året kunde vi till vår stora tillfreds-
ställelse skicka ut med GetANewsletter. Att skicka 
ut nyhetsbreven 2021 blir ett sant nöje med det 
nya digitala verktyget!

Skydd. Stöd. 
Prevention. 
Opinion.



Vi använder den plattformen även till annan 
medlemsinformation. Med det nya GetA-
Newsletter effektiviserar vi våra medlemsrutiner. 
Rutiner som underlättar rekrytering och uppfölj-
ning och förnyelse av medlemskap i föreningen. 
Vi underlättar även kommunikationen till gåvo-
givare som enkelt och snabbt kan få ett tack av 
oss för den gåva man skänkt.

Rekrytering av medlemmar sker kontinuerligt via 
sponsrade annonser på våra sociala kanaler, vid 
offentliga framträdanden och genom våra studie-
cirklar. I år har vi inte kunnat genomföra ett av 
de viktigaste eventen för rekrytering, nämligen 
medlemskvällen vi brukar ha i september med 
Curves, Haninge - på grund av coronan. Det 
förklarar varför vi har ett lägre medlemsantal i 
slutet av detta år än vi hade i slutet av 2019.

Medlemsmöte
Ett, av två planerade, medlemsmöten har genom-
förts, den 21 oktober i samarbete med Svenska 
kyrkan i Jordbro och ABF Södertörn. Huvudtalare 
på medlemsmötet var Alexandra Pascalidou.

Alexandra Pascalidou är författare till boken 
Mammorna. I boken låter hon 21 mammor få 
komma till tals. Kvinnor som vanligtvis inte får 
höras eller synas. Kvinnor som är marginalise-
rade och vars röster inte ges någon betydelse 
i samhället. Alla dessa mammor har också fått 
genomleva den svåra sorg som det innebär att 

förlora sitt barn. Carolina Sinisalo är en av dessa 
mammor som sedan mordet på sin son har kämpat 
för att få upprättelse. Upprättelse genom att få 
politiker och beslutsfattare att lyssna och agera för 
att förändra och utveckla det vi kallar för ”utsatta 
områden”. Carolina Sinisalo var gäst tillsammans 
med Pascalidou.

Volontärverksamhet
Vid årets slut hade vi 32 medlemmar i volontär-
gruppen, ”Volontärer Haninge kvinnojour” på 
Facebook. Av dessa har 15 varit aktiva under det 
gångna året. Som aktiv förväntas man att delta i 
3 av 5 volontärmöten per termin. Trots coronan 
kunde vi genomföra tre träffar (varav två digitalt) 
under våren och fyra (varav två digitalt) under 
hösten. Även om det inte är optimalt att träffas via 
datorskärmar, så ger ändå ett sådant möte bränsle 
till gemenskapen och till det engagemang som 
bildar vår grupp – att arbeta mot mäns våld mot 
kvinnor och barn.

Volontärmötena är fyllda med hög energi och 
idéer som flödar! Ett kvitto på det är till exempel 
det engagemang och den tid flera av volontärerna 
la ner för att leverera något spektakulärt och 
meningsskapande till den 25 november, FNs 
internationella dag mot mäns våld mot kvinnor. 
Styrelsen hade beslutat att jobba för en utställning 
på kulturhuset i Handen. Volontärerna nappade 
och satte igång! En del träffades utöver volontär-
mötena på extra insatta arbetsmöten för att kunna 
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landa idéer och organisera i konkret handling.

Utöver all kompetens och engagemang, så delar 
volontärerna med sig av sina egna kontakter, 
vilket vi uppskattar. En av våra volontärer 
ordnade med sin kontakt på haningebaserade 
företaget HRC Dekor och Design, att vi fick 
gratis skyltar till utställningen. Volontärgruppen 
samlade också in 133 slipsar, där varje slips 
motsvarar en förövare i Haninge kommun 2019. 
En annan volontär hade användbara kunskaper 
om filminspelning och redigering vilket gjorde 
att vi kunde spela in en ca 3 minuter lång film 
om mäns våld mot kvinnor, att använda i våra 
sociala medier den 25 november.

Mer om våra volontärer…

En av volontärerna greps så in i själen av den 
kunskap hon tog del av i studiecirkeln, att man 
som utsatt kvinna bryts ner av förövaren, som 
gör att hon har det så oerhört svårt att ta sig ur 
sin förövares grepp. Forskaren Eva Lundgren har 
undersökt de mekanismer som drar igång mellan 
förövare och offer och har myntat begreppet
”Normaliseringsprocessen”. Vår volontär ville 
föra ut kunskapen om normaliseringsprocessen
till kollegor i förskolor i Huddinge kommun.

Vi träffades vid tre tillfällen och diskuterade oss 
fram till ett upplägg för en föreläsning. Denna 
har vår volontär förmedlat för sin egen arbets-
grupp och väckte ett stort intresse för det som 
kvinnor i utsatthet kämpar med. Planen är att 
fler förskolor och dess personal ska få ta del av 
föreläsningen.

En annan av våra volontärer organiserade en 
bokcirkel med fyra volontärer vid fem digitala 
Teams-träffar utifrån boken ”Mammorna” av 
Alexandra Pascalidou. Syftet med att välja just 
den boken var att bokcirkeln skulle tjäna som 
introduktion till medlemsmötet då Pascalidou var 
gästföreläsare tillsammans med en av mammorna 
i boken, C Sinisalo. Ett underlag för handledning 
tillhandahölls av ABF som var huvudsponsor till 
föreläsningen med Pascalidou.

Lust, intresse och en vilja att träffas är grund-
bulten i volontärarbetet, tillsammans med att få 
dela en gemenskap med andra kvinnor som vill 
arbeta mot mäns våld mot kvinnor.
Våra tre huvudsakliga verksamhetsområden ru-
briceras nedan i verksamhetsberättelsen
med; Skydd. Stöd. Opinion.

SKYDD

Skyddat boende
Kvinnojouren 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 social-
tjänst 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 verksam-
heten i det skyddade boendet. Personalen har 
tystnadsplikt, anmälningsskyldighet om man 
misstänker att någon far illa, rapporterings-
skyldighet och dokumentationsskyldighet.

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. Stöd ges till exempel när kvinnan vill ta 
kontakt med en myndighet, som arbetsförmed-
lingen, försäkringskassan, bostadsförmedling 
och liknande. Till personalens arbetsuppgifter 
ankommer också att följa med vid rättegångar, 
polisförhör, och läkarbesök. Inte sällan behöver 
kvinnan också hjälp med att lära sig hur hon navi-
gerar i vardagen, som att handla, ta ut pengar från 
bankomat eller att åka kollektivtrafik.

Boendemiljö
Jouren har ett skyddat boende på hemlig adress 
i Haninge. Boendet består av en fullt utrustad 
6-rumslägenhet med sju sängplatser. 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. Till lägenheten hör också en balkong,
inglasad och möblerad.

Fram till den 31 april förfogade vi över två 
6-rumslägenheter, men på grund av en alltför låg 
placeringsgrad under de senaste åren, tvingades 
vi att säga upp den ena lägenheten. De intäkter vi 
fick in räckte helt enkelt inte för att täcka kostna-
derna för lägenheten. Från den 1 maj i år hyr vi en-
dast den sexrumslägenheten som beskrivits ovan.

Under detta år har vi haft osedvanligt få kvinnor 
boende hos oss. Förklaringen har sannolikt till stor 
del med coronapandemin att göra. Som beskrivits 
ovan har kvinnorna i större utsträckning tvingats 



stanna i hemmet och varit än mer kontrollerade 
av sin förövare, vilket försvårat möjlig-
heten att kontakta socialtjänst och/eller polis. En 
annan aspekt av den låga graden av placeringar 
är kravet på en smittfri miljö på boendet, vilket
gjort att vi endast kunnat ta emot en kvinna 
med eventuella barn åt gången. Kvinnor som 
sökt placering hos oss via socialtjänst som har 
haft symptom på covid19 har vi behövt avvisa 
av smittskyddsskäl. Detta har givetvis drabbat 
utsatta kvinnor och barn extra obarmhärtigt i år. 
Många kvinnor och barn har lidit och lider i sina 
hem, isolerade och kontrollerade av sin partner, 
av sin pappa.

ROKS har påbörjat arbetet med att kartlägga 
hur coronapandemin har påverkat kvinnors och 
barns liv. Enkätundersökningen genomförs i 
samarbete med SCB och Örebro Universitet, 
och planeras att genomföras under våren 2021. 
Vi följer denna undersökning med stort intresse, 
då vi verkligen längtar efter kunskapen om hur 
kvinnor har påverkats av pandemin. Undersök-
ningen ska även ge svar på hur mäns våld mot 
kvinnor ser ut generellt i Sverige. Senast en 
liknande undersökning gjordes var 1998 av Brå 
och publicerades under namnet Slagen Dam.

För att stärka upp vårt skyddade boende och 
rädda det från nedläggning, har vi påbörjat
samtal om samarbete med enheten Ekonomiskt 
bistånd, socialförvaltningen, Haninge kommun. 
Enheten placerar kvinnor, män och familjer som 
i ett akut läge behöver tak över huvudet. Det är 
inte ovanligt att kvinnorna som placeras har varit 
utsatta för våld. Ett avtal är planerat att upprät-
tas i februari 2021 och kommer att gälla endast 
placeringar av kvinnor med eller utan barn.

Kvinnorna
Kvinnan anländer till boendet med en social-
sekreterare från den placerande kommunen.
Hon skrivs in och vår personal hjälper kvinnan 
att komma tillrätta på boendet. Kvinnan erbjuds 
regelbundna stödsamtal för att bearbeta de 
trauman hennes våldsutsatthet har inneburit för 
henne. Utöver det får hon mycket praktiskt stöd, 
såsom i kontakt med myndigheter, hälso- och 
sjukvård, skola och förskola.

Boende kvinnor
I år har vi givit fem kvinnor en trygg och säker 
vistelse i sammanlagt 299 dygn. Sex barn har 
varit boende i 293 dygn. Alla dessa kvinnor och 

barn har varit mantalsskrivna i andra kommuner 
än Haninge.

Stödåtgärder
283 stödåtgärder för att stödja kvinnor till själv-
hjälp har genomförts för kvinnor som haft skydds-
placering hos oss. Det kan vara att följa med som 
stödperson till banken, till advokaten, till bostads-
företaget. Att följa med till en socialsekreterare 
eller till polisen hör till vanliga arbetsuppgifter för 
vår personal. Många gånger är kvinnan osäker på 
sina rättigheter. Att ge kvinnan kunskap om sina 
rättigheter och möjligheter är en av de viktiga 
uppgifter personalen har.

Av olika skäl har vi nekat 10 kvinnor skydds-
placering, av framför allt smittsäkerhetsskäl. 
Endast en kvinna och barn åt gången har kunnat 
bo i vår lägenhet. Aktivt missbruk och/eller 
allvarlig psykisk ohälsa föranleder oss också att 
neka placering, då vi inte har resurser att hjälpa 
dessa kvinnor.

Vår personal besitter kompetens att göra 
FREDA-och SARA-utredningar, vilket vi erbjuder 
som en tjänst åt socialtjänster i kommunerna.

Statistik
Sedan 2014 kräver Socialstyrelsen att vi för 
statistik och dokumenterar aktiviteter. För våra 
medlemmar är det också angeläget att kunna 
ta del verksamhetens omfattning. Statistik från 
kvinnojourerna ger ett mycket viktigt underlag för 
politiker och myndigheter som är bidragsgivare 
och samverkansparter. Statistiken utgör även ett
nödvändigt underlag för politiska beslut.

Barnen
Verksamhetsledaren är 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. 
Barnansvarig i styrelsen ansvarar för att boendet 
är anpassat för barnens behov.

När barn flyttar in med sin mamma på boendet, 
får de ett eget välkomstkitt med kramdjur, pyssel 
och en informationsfolder, särskilt utformad för 
barn upp till 7 år. 

I de samtal som personalen har med mamman 
läggs ett betydande fokus på rollen som förälder. 
Information ges om hur barn kan påverkas av att 
uppleva våld, vilket kan ge en större förståelse för 







barnets reaktioner. Att avlasta mamman från att 
vara ansvarig för våldet, bidrar till att hon kan 
återerövra föräldraskapet som den mamma hon 
vill och kan vara. Detta gynnar givetvis barnen 
själva, men även relationen mellan mamma och
barn.

Under detta år har vi inte kunnat arrangera 
särskilda aktiviteter för barnen. Pandemin
har satt stopp för både utflykter och pyssel i 
samband med högtider som påsk och jul.

STÖD

Samtalsmottagning
Kvinnojouren ger även stöd till kvinnor som inte 
behöver akut skyddat boende, men som utsätts 
för våld av sin partner, och behöver någon att 
prata med. I år har vi kunnat omstrukturera 
verksamheten så att vår heltidsanställda verk-
samhetsledare gått ner till halvtid i den rollen 
och istället kompletterat med en tjänst som 
samtalsmottagare på 50% arbetstid. Lönekost-
naden för detta har vi kunnat täcka med medel 
från Socialstyrelsen. Utan dessa medel hade vi 
inte kunnat finansiera lönekostnaden för en
heltidsanställd.

Kontakt upprättas via telefon, sms, mejl och 
besök. Vardagar svarar vår anställda i telefon 
kl 10.00-15.00. Kvinnan som besöker jouren 
får vara anonym, och inga journaler förs. Även 
anhöriga till kvinnor som utsätts för våld, är 
välkomna att höra av sig till kvinnojouren. 
Här redovisar vi statistik för året:

Unika kvinnor
Under året kontaktade 127 unika kvinnor Ha-
ninge kvinnojour. Kvinnorna hade inte ett akut 
behov av skyddat boende, däremot ett behov av 
samtalsstöd för att kunna navigera i sin vardag. 
Av dessa var 124 kvinnor bosatta i Haninge 
kommun.

Stödsamtal
Sammanlagt har 2571 telefonsamtal, sms och 
mejl har tagits emot av vår samtalsmottagare. 
Av dessa var 2105 råd stöd- och rådgivnings-
samtal med kvinnor (boende och icke-boende). 
Resterande 466 samtal är kontakter med 
socialsekreterare, skola, andra jourer, 
sjukvård och andra aktörer som är av betydelse 
för verksamheten.

Avtalad tid för samtal

166 bokade möten med vår samtalsmottagare. 
Plats för mötet har anpassats till coronapandemin, 
vilket har inneburit att man många gånger har 
träffats utomhus på lämplig plats.

Nya stödsökande
Med nya stödsökande avses kvinnor som tidigare 
inte har haft kontakt med oss. I år kontaktade 98 
nya stödsökande kvinnor jouren.

Platsförfrågningar
Vi har fått 45 platsförfrågningar från kommuner 
runtom i landet. Noll förfrågningar från Haninge 
kommun. Framförallt har det att göra med att Ha-
ninge kommun har enligt LOU upphandlat andra 
skyddade boenden. År 2020 har varit ett myck-
et speciellt år just på grund av pandemin. Till 
skillnad från pandemifria år har vi inte kunnat ta 
emot stödsökande på jouren till ett bokat besök. 
I en del fall har vår anställda arrangerat för möte 
utomhus för att kunna hjälpa till med sådant som 
krävt det, till exempel att fylla i formulär och 
ansökningar till myndigheter och andra offentliga 
aktörer. Vi har lagat efter läge helt enkelt! Dag-
ligen görs ett överslag av antalet stödåtgärder. 
Dessa rapporteras månatligen in till ROKS.

OPINION

En omfattande och viktig del av kvinnojourens 
uppdrag handlar om opinionsarbete. Detta 
arbete 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.

Verksamhetsplanen för 2020 och ansökan till 
Socialstyrelsen med en beskrivning av mål och 
aktiviteter har styrt projektet och projektledarens 
arbetsinnehåll. Tio styrgruppsmöten har genom-
förts under året med projektledaren och två
styrelseledamöter, för att säkerställa målupp-
fyllelse och kvalitet i arbetet. Likaså har mötena 
syftat till att stämma av projektledarens motiva-
tion och hälsa.

Följande evenemang, utbildningar och möten 
har genomförts under 2020

Företagsmässa den 7 februari
För första gången någonsin deltog vi på 
Haninge kommuns företagsmässa. Vi ville göra
oss kända för näringslivet i kommunen och 
knyta kontakter. Vår avsikt var att följa upp



kontakterna och bjuda in oss till APT-träffar 
och andra företagsevents. Att som ledare och 
medarbetare kunna agera konstruktivt vid 
misstanke om att någon på jobbet är utsatt för 
våld, anser vi vara lika angeläget som att agera 
vid misstanke om alkoholmissbruk. Varje orga-
nisation bör ha en tydlig policy som man som 
anställd kan ta hjälp av vid misstanke om våld. 
Mässan genererade i ett 15-tal kontakter med 
bland andra hotell, förbund, små företag och 
några av kommunens banker.

Kontakt har etablerats med Coca-Cola i Jordbro, 
och intresse har uttryckts, men på grund av pan-
demin har det inte varit aktuellt att lägga fokus 
på våld i hemmet och dess konsekvenser på 
jobbet, nu. Det har överlag varit ett ljummet in-
tresse från företag att anta erbjudandet om att få 
ökad kunskap kring detta arbetsmiljöproblem, 
vilket vi förmodar hänger ihop med covid19.

Med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
har vi haft långt gångna planer att samarbeta, 
men även det har lagts på is.

8 mars, internationella kvinnodagen
Haninge kvinnojour uppmärksammade även 
i år den internationella kvinnodagen. I samar-
bete med Haninge kultur- och fritidsförvaltning, 
Haninge Riksteaterförening och ABF Södertörn. 
Kvinnojouren bjöd in författarna/journalisterna 
Kerstin Weigl och Kerstin Edblom till ett för-
fattarsamtal utifrån boken ”I händelse av min 
död”. Boken är ett gediget och välskrivet do-
kument över alla de kvinnor som har mördats 
av sin partner under 2000-talet fram till 2019. 
Evenemanget marknadsfördes via våra sociala 
medier och även via ABFs hemsida och Ha-
ninge kommuns evenemangssida. Ett trettiotal
åhörare bevistade författarsamtalet.

Insamling
En insamling genomfördes till förmån för de 
kvinnor och barn som bor i vårt skyddade
boende. För femte året i rad samarbetade vi 
med Curves, Haninge, gymmet för bara 
kvinnor. 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. Vår verksamhetsledare hade inför 
insamlingen identifierat kvinnornas behov, dels 
i det skyddade boendet dels framöver i det egna 
boendet. Det är medlemmarna, de som tränar 

på gymmet, som skänker gåvorna till kvinno-
jouren. 

Antiporrkampanj vecka 17
Vecka 17 är den vecka då vi kampanjar mot 
pornografin. ROKS ser tydliga kopplingar mel-
lan porrtittande och grovt våld mot kvinnor. Det 
är vanligt att kvinnan som söker stöd, berättar 
om hur partnern utsatt henne för sexuellt våld, 
inspirerat från porrsajter. Även unga vuxna an-
vänder pornografin som vägvisare in i sitt sexuella 
liv. Föräldrar och skolan behöver ta ett större 
ansvar för att undervisa och vägleda de unga in i 
det intima samlivet. Haninge kvinnojour bedrev 
en anti-porr-kampanj genom att på våra sociala
medier varje dag under vecka 17 lägga upp 
forskningsbelagd information. Informationen 
redovisade hur pornografin påverkar och genom-
syrar det våld som kvinnor och tjejer utsätts för.

ABF Södertörn kulturparksfestivalen
Denna mycket uppskattade kulturparksfestival 
fick på grund av pandemin, ställas in i juni. 
Tanken var att den skulle kunna genomföras i 
slutet av augusti, men dessvärre satte viruset 
stopp för det. Vi hoppas på att festivalen åter-
uppstår i juni 2021.

Haningedagen
Denna dag då vi syns i Haninge centrum till-
sammans med näringsliv, politiker, föreningar 
och andra som vill berätta om hur man bidrar 
till att göra Haninge till en häftig kommun att bo 
i. Men… just det, Haningedagen ställdes in den 
också.

Internationella barndagen i Sverige, 
den 5 oktober
Idén var att skapa ett öppet hus i kulturhuset för 
barn mellan 9 - 18 år. Där skulle barnen få ha 
kul, se teater, måla och på ett lustfyllt sätt få kun-
skap om sina rättigheter enligt barnkonventionen 
och den nya svenska barnlagen. Men viruset ville 
något annat. Vi vågade inte satsa på något som 
vi inte visste med säkerhet skulle kunna genom-
föras. Istället växte nya idéer fram. Den ena idén 
var att intervjua våra förtroendevalda politiker 
om deras barnrättsarbete i kommunen och den 
andra idén var att lansera en kampanj under hela 
oktober med fokus på hur vi vuxna ska och kan 
ta ansvar för alla barns säkerhet och trygghet.



Intervjuer med 
kommunpolitiker



Intervjuer med politiker
Haninge kommun är av Unicef, en certifierad 
barnrättskommun. Vad får det för betydelse för 
barnen i kommunen? Det ville vi ta reda på 
mer om. Politikerna kontaktades och samtliga 
tillfrågade tackade ja till att medverka. 

De vi ville träffa var:
Alexandra Anstrell (M), Jens Davidsson (KD), 
Samuel Skånberg (V), Mariana Moreira
Duarte (MP), Nicole Forslund (L), Dennis 
Askling (SD), Petri Salonen (C) och Meeri
Wasberg (S).

Frågorna vi ställde:
1. Vad gör ni i ert parti som ni är särskilt stolta 
över när det kommer till att säkerställa
barns rättigheter i Haninge kommun?
2. I en nationell kartläggning som Stiftelsen 
Barnahuset publicerade 2017 visade det sig
att 44% av barnen i Sverige har utsatts för 
någon typ av våld av en vuxen någon gång
under sitt liv. Den vanligaste formen av våld är 
fysisk barnmisshandel som vart fjärde
barn har utsatts för.
Vi utgår ifrån att ni i ert parti är väl medvetna 
om detta och undrar vilka konkreta satsningar 
ni har på agendan för att minska barns vålds-
utsatthet?
3. Haninge kommun är av UNICEF en certifi-
erad barnrättskommun. På kommunens
hemsida står det att ”I enlighet med artikel 3 i 
konventionen ska barnets bästa
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som 
rör barn. Även om barnets bästa ska prioriteras 
och väga tungt kan kommunens möjligheter 
och andra samhällsintressen komma att ges 
företräde vid en helhetsbedömning.”
Hur tycker du att ni i ert parti verkar för att 
uppfylla artikel 3 i konventionen?  

Intervjuerna genomfördes av projektledare för 
NtV, filmades och koreograferades av barn-
ansvarig i styrelsen. 

Är du nyfiken på vad vi har att förvänta oss av 
politikerna när det kommer till barnrättsarbete i 
kommunen så kan du 
lyssna på vår youtube-kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCFv3NcR-
wfKngw-FyPwDOOSA.

#Vågasebarnen- kampanj för vuxna
Vad kan vara tecken på att ett barn far illa? Vad 
kan du göra i kontakt med barnet om du känner 

oro för barnet? Var kan du vända dig om du kän-
ner oro för barnet? Misstänker du att ett barn far 
illa? Så här säger barnen att vi vuxna ska göra…
Vi vill fokusera på vuxnas ansvar i barns närhet i 
den här kampanjen. Vuxna är föräldrar, idrotts-
ledare, lärare, skolsköterskor, förskolepersonal, 
vårdpersonal, ja, alla som möter barn. Vi ville ge 
vuxna verktyg att använda för att få en beredskap 
att gripa in när man misstänker och ser att barn 
och ungdomar utsätts för våld. Utsatta för våld 
från andra vuxna men också kamrater. Haninge 
kvinnojour ville med kampanjen uppmana vuxna 
att ta ansvar för barnens bästa. Och att visa att 
omsorg om barnet är överordnat oron för att 
”göra fel”.

Inom ramen för kampanjen #vågasebarnen 
publicerades två intervjuer med ovan nämnda 
politiker, per vecka.

Astrid Lindgren fick avsluta kampanjen med 
orden: ”Ibland måste man göra saker som man 
inte vågar, annars är man ingen människa utan
bara en lort.”

Medlemsmöten x 1 (av två planerade)
Medlemmarna erbjöds att delta vid medlems-
mötet i oktober. Huvudtalare var vår gäst
Alexandra Pascalidou. Läs mer under Organisa-
tion, medlemmar.

Medlemsrekrytering
Under vanliga omständigheter, det vill säga  
coronafria år, har vi med Curves, Haninge
arrangerat ett rekryteringsevent med syfte att 
värva medlemmar till våra respektive verksam-
heter. Nu var inte detta ett vanligt år som bekant, 
så vi fick avstå detta mycket uppskattade och 
viktiga event.

FN:s internationella dag för avskaffande av våld 
mot kvinnor, den 25 november
På verksamhetsdagen i september fattade styrels-
en beslutet att projektledaren för NtV
skulle jobba för en utställning med ”förövarpers-
pektiv”. Inspiration till detta kom ifrån
Helsingborgs kvinnojour som år 2019 hade 
hängt ca 800 slipsar på torget i stadens
centrum för att synliggöra antalet våldsamma 
män i kommunen. En utmärkt idé som vi
gärna inspirerades av.
Under de månader som vi planerade för ut-
ställningen växte även idén om en digital
kampanj fram.



Utställning; ”Varför stannar hon?”
Kontakten med Sarah Guarino, konstintendent 
på kulturhuset visade sig vara en öppen och 
smidig väg in till att få vår utställning till stånd. 
Den så kallade 20 kvm väggen bokades mellan 
den 23 - 30 november. Förutom den hade vi 
tillgång till trappan, till pelare och till bokhyllor. 
Förutsättningarna för vår utställning var utmärkta.

Volontärerna grep sig an både utställning och 
sociala medier med ett superengagemang!
Idéer flödade. Extra arbetsmöten riggades. 133 
slipsar samlades in. En film spelades in, redigerades 
och sändes på sociala medier den 25 november.

Sextio orangea band med texten ”Orange Day”/
Haninge kvinnojour fästes av volontärer
runtom i Handens centrum. Tyggrottan i 
Handen hade hjälpt oss att klippa remsorna.
Banden är orangea för att den 25e i varje 
månad året runt kallas för Orange Day och är
en påminnelse om mäns våld mot kvinnor i 
hela världen.

HRC Dekor och Design AB hade genom en av 
våra volontärers försorg skänkt oss skyltar
med kraftfulla citat från män som utövar våld 
och kvinnor som var utsatta för våld, statistik 
som visar på våldets utbredning och informa-
tionstexter, som inramning för utställningen.

Sociala medier
Varje dag från den 22 - 30 november citerade vi 
kvinnor som varit utsatta för våld och män som 
har utsatt kvinnor för våld. Citaten är hämtade 
ur Eva Lundgrens forskning om normaliserings-
processen från boken ”Våld förändrar oss”. 
Citaten kunde lyda; Hon säger: ”Det är mitt fel. 
Han slår mig för att jag är ful. Om jag ändrar 
mig slutar han att slå.” Han säger: ”Jag borde ha 
slagit henne från början. Jag har varit för snäll. 
Därför har hon fått dom där idéerna om femi-
nism.” Citaten exponerades på Facebook och
Instagram. Under hela dagen den 25 november 
rullade den film som vi jobbat fram med
volontärerna och som berättade om våldet mot 
kvinnorna och om Haninge kvinnojour.

Gruppledarna för respektive politiska 
partier hade mejlats och tillfrågats hur de 
tänkte uppmärksamma den här dagen. Detta
genererade i att projektledaren för NtV inter-
vjuades av Pembegül Celepli, Vänsterpartiet 
(blogg) och Petri Salonen, Centerpartiet,  
”Lillördag med Petri”, livesändning på Facebook.

Krister Olenmo, Radio Haninge intervjuade 
projektledaren för NtV med anledning av
utställningen. En hel del blev också sagt om 
både varför mäns våld mot kvinnor finns i
samhället och hur kvinnojouren arbetar. 
Intervjun sändes vid två tillfällen, den 17e 
och 20e nov.

Lokaltidningen Mitt i Haninge nappade också på 
temat kring Orange Day och FNs dag mot mäns 
våld mot kvinnor. En intervju gjordes av Maria 
Nykvist med projektledaren och publicerades i 
tidningen vecka 48. Den första kontakten med 
Radio Haninge och Mitt i Haninge hade tagits av 
en av volontärerna, vilket sedan ledde vidare till 
att projektledaren hade en öppen dörr att kliva 
in i.

Det blev en hel del intervjuer under den här  
perioden kan vi konstatera. Förutom ovan 
nämnda så hörde även Hanna Stenvall Feronia/
Axel Group, av sig och ville höra mer om den 25 
november. Hon hade läst debattartikeln, skriven 
av Somaya kvinno -och tjejjour i Aftonbladet, 
underskriven av bland andra ordförande i 
Haninge kvinnojour. Intervjun med H Stenvall 
publicerades på Linked In och fick mer fick 1200 
visningar.

Men, men…
”det bidde ingen utställning, det bidde en bande-
roll…” Ja, så blev det så att kulturhuset stängdes 
och inga aktiviteter kunde genomföras. Vår ut-
ställning fick läggas på is. Men vår banderoll  
fick vi hänga i fönstret mot Poseidons Torg, i  
orange belysning. Alltid något. En förbipasse- 
rande kvinna uttryckte att det var det bästa hon 
hade sett den dagen - och tackade för det arbete 
Haninge kvinnojour gör! Planen är att vi istället 
får hänga vår utställning i kulturhuset den 3 - 10 
mars med anledning av den 8 mars, internationella 
kvinnodagen, 2021.



Orange day. 



Samverkan
Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn,  
Manscentrum Östra Södertörn
Ordförandena i de tre sociala föreningarna har 
under året genomfört åtta träffar. Vårt syfte är 
att uppdatera oss kring läget för föreningarna. 
Vad fungerar bra? Vilka är utmaningarna för 
ögonblicket? Vi vill också genom den relation 
vi bygger, stärka vår position gentemot politiker 
och förvaltningar i kommunen. Vårt motto är; 
”Samarbete pågår”. Under 2020 har vår ambi-
tion att bygga kunskap kring IOP-avtal hamnat i
bakgrunden av den rådande pandemin. Kom-
munens tjänstemän och politiska företrädare har 
prioriterat att arbeta för de verksamheter som 
kommunens invånare förväntar sig ska fungera, 
som skolorna och äldreomsorgen, för att nämna 
några.

Den oroväckande utvecklingen av krav på 
marknadsanpassning för kvinnojourernas
skyddade boenden med upphandlingar som 
följd, är fortfarande aktuellt. Vi på kvinnojouren 
tolkar det låga antalet placeringar under året, 
som en konsekvens av detta. Vi tre företrädare 
för de sociala föreningarna i kommunen har fått 
lägga hanteringen av denna hotfulla fråga på is 
det här året till förmån för att hitta lösningar för 
hur vi möter upp de utmaningar som pandemin 
har förorsakat.

Svenska kyrkan
”Dela för att hela” är namnet på den grupp 
kvinnojouren avsåg att starta i samverkan med 
Svenska kyrkan i Handen. Gruppen vänder sig 
till kvinnor som har levt med en man som utsatt 
henne för våld eller som lever med en man 
som utövar våld mot henne. Två kvinnor anmäl-
de till höstens grupp, men med anledning av 
pandemin valde båda deltagarna att ställa in sin 
medverkan. Kyrkan har marknadsfört gruppen för 
att förhoppningsvis kunna starta den i januari 
2021.

ABF Södertörn
Feministveckan med anledning av den 8 mars, 
marknadsföring av studiecirklarna, medlems-
mötet med Alexandra Pascalidou är fina exem-
pel på hur vi samverkar med ABF Södertörn. 

Samordnare för våld i nära relation, 
Socialförvaltningen
Fyra gånger per år träffar vi samordnaren för 
våld i nära relation i Haninge. Två av styrelse-
ledamöterna deltar i mötena som syftar till att 

ömsesidigt stämma av läget i förvaltningen och i 
kvinnojouren. Mötena är en väldigt viktig infor-
mationskanal för båda parter och har genererat 
utvecklingsinsatser i vår verksamhet. Vi skulle 
önska att samarbetet mellan kvinnojouren och 
socialförvaltningen utvecklades ytterligare. Att vi
kunde hitta synergier genom samverkan och få 
bättre kunskap om varandras utmaningar och 
förutsättningar.

Tankesmedjan Södertörn
Sex kvinno- och tjejjourer har träffats 10 gånger 
(varav 8 digitalt) i år. Vi representerar båda riks-
organisationerna Unizon och ROKS. Från  
Haninge kvinnojour deltar projektledaren för 
NtV. Mötena håller en informell och öppen  
atmosfär där utmaningar likväl som framgångar 
lyfts fram. Projektledaren NtV använder nät-
verket framförallt för att få idéer till att utveckla 
opinionsarbetet.

Studiecirkel x 2
Studiecirkeln ”Mäns våld mot kvinnor och barn” 
har genomförts både vår och höst med 12 an-
mälda deltagare i varje cirkel. Varje utbildnings-
omgång omfattade 8 tillfällen à 2,5 timmar. Ut-
bildningen ger kunskap om kvinnojourens arbete 
och uppdrag, värdegrund och etik, feminism, 
kvinnoseparatism, könsmaktsordning, våldets 
många uttryck, normaliseringsprocessen, brott-
målsprocessen och innebörden av volontär-
arbetet. Studiecirkeln samarrangeras med ABF 
Södertörn.

Föreläsningar på beställning
Workshop
Stadsmissionens yrkeshögskola beställde en 
workshop med rubriken; ”Mäns våld mot
kvinnor”, en del av ett längre utbildningsprogram 
för yrkesverksamma i socialt arbete. Workshopen 
skräddarsyddes med teman som; vad är våld, 
statistik, varför går hon inte, normaliserings-
processen, manlighetsnormer, konsekvenser av 
våld för individ och för samhälle. Teman som 
blandades upp med övningar och diskussioner.

Nordnet var ett företag som beställde en 
föreläsning om ”Hur kan vi som organisation
stödja medarbetare som lever i våldsutsatthet”? 
Processen var långt gången och datum för 
föreläsning var inplanerad. Tyvärr avbokades 
föreläsningen med anledning av pandemin.

Ytterligare tre föreläsningar har ställts in på 
grund av pandemin och skjutits upp till 2021. 



Stadsmissionens yrkeshögskola beställde ännu 
en föreläsning, likaså Södertörns Miljö- och 
Hälsoskyddsförbund och hotell Almåsa i 
Haninge.

Intervjuer
Projektledaren för NtV har intervjuats om 
pandemins konsekvenser för kvinnor som lever 
i våldsutsatthet av Katja Raetz, Rättvisepartiet 
Socialisterna, för tidningen ”Offensiven”.
Samuel Skånberg, Vänsterpartiet, var nyfiken på 
kvinnojourens arbete och utmaningar. Filmades 
för Vänsterpartiet, Haninges sociala medier.

Omvärldskommunikation
Facebook, Instagram
Kvinnojourens Facebooksida har ökat från 916 
följare per den 31 december 2019 till 1008 per 
den 31 december 2020. Instagramkontot har 
ökat från 371 följare till 536 följare under året 
som gått. Kvinnojouren använder flitigt  
Facebook och Instagram med uppdateringar om 
verksamheten och de frågor vi arbetar med. 
Aktuella artiklar som berör mäns våld ur  
många aspekter; prostitution, människohandel, 
surrogatmödraskap, pornografi, hedersvåld för 
att nämna några väsentliga uttryck för våld. Vi 
informerar om våra och andras events, tipsar 
om föreläsningar och annat som kan vara av 
intresse för våra följare. Många av våra del-
tagare på studiecirkeln har hittat oss genom 
våra sociala medier.

Viktiga årsdagar såsom den 25 november, FNs 
internationella dag mot våld mot kvinnor, den 8 
mars, internationella kvinnodagen, den 5 okto-
ber, internationella barndagen uppmärksammar 
vi särskilt.

Visste du att… är ett av våra kortfattade åter-
kommande kunskaps- och informationsinslag 
på Facebook. Med andra ord, 52 gånger det här 
året har våra följare fått lära sig något genom att 
följa oss på Facebook.

Hemsida
Vår hemsida uppdateras med aktuella händelser 
och utbildningar. En gång i halvåret uppdateras 
också projektloggen ”NEJ till VÅLD mot kvinnor 
och barn” i sammanfattande ordalag med per-
sonliga reflektioner från projektledaren. Under 
hösten har vi givit i uppdrag att uppdatera och 
modernisera hemsidan. En ny version lanseras i
februari 2021. 

Foldrar, flyers
Foldrar, flyers, visitkort är inte ”out of fashion” 
även om de digitala marknadskanalerna är ton-
givande. Då vi arrangerar och deltar vid off-
entliga arrangemang, studiecirklar och andra 
sammanhang där vi möter människor delar vi ut 
dessa. Även på vårdcentraler, sjukhus, familje-
centraler, bibliotek och hos tandläkare i kom-
munen finns foldrarna att tillgå på flera språk 
(engelska, spanska, turkiska och arabiska). Några 
av våra volontärer har också exponerat foldrar på 
sin arbetsplats. En av våra mer rebelliska volon-
tärer hade med sig en bunt foldrar och la ut på 
pendeltåget på väg till jobbet en morgon.

Annonsering
I åtta veckor under november och december  
annonserade vi i Mitt i Haninge. Syftet var att 
visa medborgare i kommunen att vi, trots pande-
min, finns som en trygg aktör att räkna med -  
”Vi finns där för dig som är utsatt för våld”.

Verksamhetsberättelsen
När verksamhetsberättelsen är klubbad på 
årsmötet i mars lämnar vi den vidare för layout 
och formgivning. Den trycks upp av Haninge 
tryckeri och skickades ut i juni med ett följebrev 
från ordförande till 60 tjänstemän och förtroen-
devalda politiker i Haninge kommun.

Digital julkonsert
För sjätte året i rad bjöd operasångerskan  
Johanna E Martell och pianisten Tobias Livheim 
på julkonsert till förmån för de kvinnor och barn 
som bor på vårt skyddade boende. I år fick våra 
följare på Facebook och Instagram njuta av jul-
musiken inspelad i Västerhaninge kyrka. Johanna 
och Tobias framförde de vackra sånger som vi 
älskar att lyssna till under adventstid fram till jul. 
Våra följare uppmanades att skänka pengar till
kvinnojouren. En ansenlig summa inbringades 
tack vare denna konsert och pengarna går oavkortat 
går till Haninge kvinnojours barnverksamhet.



Insamling till vårt
skyddade boende

Skrivet i media
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året 2020



Feministveckan

Näringslivets dag i 
Haninge kommun



Styrelsens tack!
Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort varmt 
tack till vår kompetenta verksamhetsledare som 
hängivet och med stort engagemang arbetar för 
att göra livet bättre för de kvinnor och barn som 
utsätts för våld. Tack till vår projektledare för 
NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn som med 
fast hand driver projektet med målsättning att  
så många som möjligt så ofta som möjligt ska 
få information och kunskap om mäns våld mot 
kvinnor och barn.

Tack också till socialnämnden, Haninge  
kommun för föreningsbidrag. Tack till Social-
styrelsen för statsbidrag. Med dessa medel har 
vi kunnat driva vårt utåtriktade arbete och vår 
samtalsmottagning. Utan dessa bidrag hade det 
inte varit möjligt.

Ett varmt tack även till de organisationer som 
har skänkt oss penninggåvor och andra gåvor 
under året: Rebeckalogen Maria Sofia, Axel 
Group/Feronia, Haninge pastorat och
HRC Dekor&Design, Karin Grönberg, Grafisk 
Facilitering AB, Tyggrottan i Haninge. Fabian 
Loeld – tack för dina värdefulla bidrag och 
kunskaper till våra annonser och våra
logotyper.

Tack till Emelie Lemberg som under många 
veckor helt ideellt planerade och genomförde 
en marknadsundersökning i syfte att kartlägga 
hur socialförvaltningar i Storstockholm avgjorde 
placeringar i skyddade boenden. Emelie har 
också hjälpt oss att komma igång med det nya 
verktyget GetANewsletter för våra nyhetsbrev. 
Inte nog med det, Emelie ryckte in när vi behövde 
rensa ut och måla om ett av våra rum på boendet.

Tack till Lena Helgstedt, Curves i Haninge, för 
ett gott samarbete genom att rigga för att vi 
kunde genomföra insamlingen i Curves  
träningslokal och där medlemmarna skänkte 
gåvor till de boende kvinnorna och barnen.

Tack också till alla privatpersoner som har 
skänkt pengar, kläder, leksaker, möbler, 
husgeråd och annat, som har skänkt glädje för 
de kvinnor och barn som bott hos oss. 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 till våra 
kreativa och energiska volontärer som har 
bidragit med mängder av idéer och aktiv 
handling för att synliggöra hur mäns våld mot 
kvinnor märks i vårt samhälle och hur kvinno-
jouren arbetar för att skydda och förändra.

Tack till operasångerskan Johanna E Martell 
och pianisten Tobias Livheim som framförde 
en mycket uppskattad digital julkonsert under 
adventstid i december.

Vi säger tack till Bengt Tellberg, som har hjälpt 
oss tillrätta i det charmiga gamla kommunalhuset 
på Runstensvägen och som i augusti har gått i 
pension. Välkommen, Magnus Karlsson som tar 
över stafettpinnen efter Bengt.

Tack också till alla i styrelsen som ger så mycket 
av sin tid och sitt engagemang och gör ett fantas-
tiskt arbete för Haninge kvinnojour! Vi har räknat 
ut att vi under året har lagt 544 timmar på ideellt 
arbete i styrelsen.

Handen den 24 mars 2021

Kim Loeld
Ordförande



Opinion.
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