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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund utgör 
livsviktiga lågtröskelverksamheter som sedan mer än  
15 år utan vinstsyfte erbjuder kvalificerat stöd, omsorg 
och skydd — kostnadsfritt och anonymt — för våldsutsatta 
kvinnor, barn och ungdomar. Vår spetskompetens är våld 
i nära relation, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och problematik samt sexuellt våld. Våra kuratorer 
är experter på våldets mångfald, orsak och verkan och 
besitter mångårig erfarenhet av att ge professionellt stöd 
till individer och familjer utsatta eller i risk att utsättas 
för mäns våld eller våld i nära relation. Personalen har 
specialistkunskaper i att möta traumatiserade människor 
i kris, och är även utbildade i att möta barn och hålla 
samtal med barn som utsatts för eller har upplevt våld i 
nära relation. Vi har även föräldrastödjande samtal och 
arbetar kontinuerligt med frågor kring föräldraskap. 
Våra stödsökande erbjuds individanpassat stöd, omsorg, 
rehabilitering och säkerhetsplanering med fokus på en 
god och trygg framtid. Vi arbetar både lokalt i Malmö och 
rikstäckande då vi tar emot stödsökande från hela Sverige. 
Kontoret är flerspråkigt och vi kan idag erbjuda samtal på 
svenska, danska, engelska, rumänska och arabiska, vilket 
är mycket uppskattat hos våra stödsökande kvinnor, barn 
och ungdomar.
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Om oss
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren 
Öresund är en fristående, partipolitiskt och religiöst 
obunden ideell förening som grundades 2004 och 
har sitt säte i Malmö. Föreningen är ansluten till 
riksförbundet Unizon och tillsammans verkar vi 
för att realisera visionen "Ett jämställt samhälle 
fritt från våld". Föreningens arbete präglas av en 
feministisk grundsyn som synliggör samhällets 
ojämställdhet och en strävan att förändra detta. 
 Våra verksamheter bygger på en holistisk 
modell som den ideella jourrörelsen utvecklat 
och förvaltat i över 40 år i Sverige för att stötta 
och hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn 
samt förebygga och bekämpa mäns våld: stöd, 
skydd, prevention och påverkansarbete utifrån en 
kunskap om hur genus, makt och våld hänger ihop. 
Verksamheternas arbetssätt och metoder utgår 
ifrån en princip om evidensbaserad praktik.

Vi erbjuder kvinnor och medföljande barn som 
placeras i vårt skyddade boende individanpassat 
stöd, rådgivning, säkerhetsplanering, rehabilitering 
och eftervård. I vår öppenmottagning kan 
kvinnor vända sig för stödsamtal och rådgivning  
— kostnadsfritt och anonymt.

Vi erbjuder samtalsstöd till ungdomar i behov av 
tillfällig eller kontinuerlig kontakt med en trygg 
vuxen kring frågor som rör deras psykiska hälsa 
och relaterad utsatthet. Stödet är kostnadsfritt och 
stödsökande kan vara anonyma.

Vi arbetar trygghets- och hälsofrämjande samt med 
kunskapshöjande och opinionsbildande insatser i 
samhället och i media —  självständigt och genom 
samverkan med aktörer inom offentlig sektor, 
civilsamhället och näringslivet.

KOMPETENSOMRÅDEN 
•	Mäns	våld	mot	kvinnor,	våld	i	nära	relation,	

sexuellt	våld	samt	hedersrelaterat	våld		
och	förtryck

•	Kris/traumabearbetning,	stöd	och	omsorg	
för	våldsutsatta	kvinnor	och	barn 

METODER
•	Empowerment	Star	
•	My	Mind
•	Trappanmodellen
•	Traumamedveten	omsorg	(TMO)
•	Motiverande	samtal	(MI)
•	Response-Based	Practice	(RBP)
•	PATRIARK	riskbedömningsverktyg
•	FREDA	riskbedömningsverktyg		

YTTERLIGARE FORMER FÖR STÖDSAMTAL
•	Bearbetande
•	Informativa
•	Psykoedukativa
•	Juridisk	rådgivning
•	Barnsamtal

PRAKTISKT STÖD 
•	Medföljning
•	Kontakt	med	myndigheter
•	Tilldelas	särskild	kontaktperson
•	Aktiviteter	och	rekreation	

STÖD PÅ FLERA SPRÅK
•	svenska
•	danska
•	engelska
•	arabiska
•	rumänska

Kvinnojourens skyddade boende samt 
öppenmottagning

Ungdomsjourens öppenmottagning

Prevention och påverkansarbete
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Ordförande har ordet
I slutet av april 2020 fick jag både äran och förtro-
endet att väljas in som ny ordförande för det som 
då hette ATIM Kvinno- och Ungdomsjour i Malmö. 
En samhällsbärande verksamhet som då genomgått 
både stora utmaningar och stora förändringar. Och 
ändå har den kanske största förändringen genom-
förts under det år som gått sedan dess, då förenin-
gen både bytt namn och förgrenat verksamheten. 
Nu har Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren 
Öresund etablerat sig som Malmös största stöd-
verksamheter för både kvinnor och ungdomar. 
Personalen är i alla led oerhört kompetenta och 
erfarna, och i egenskap av det kan vi bättre än 
någonsin stödja och hjälpa fler kvinnor, barn och 
ungdomar som utsätts för våld, som mår dåligt och 
som behöver stöd. Samtidigt eskalerar våldet i sam-
hället kontinuerligt, och vi lever dessutom i en tid av 
extra utbredd isolering som leder till än mer våld och 
psykisk misshandel för de utsatta. Det är en negativ 
spiral så behovet av hjälp bara växer, och trycket på 
jourerna ökar. Utan handfast agerande på högsta 
politiska nivå mot det ökande våldet är det lite som 
att ösa vatten med en gaffel. Det måste till krafttag.  
 Redan 1993 antog FNs Generalförsamling 

“Deklarationen om avskaffande av våld mot kvin-
nor”. Det är 28 år sedan. Trots det är det fortfarande 
civilsamhället som säkerställer att kvinnor som 
utsätts för våld faktiskt får hjälp. Hjälp att fly till 
ett skyddat boende med stöd och trygghet. Hjälp 
att hitta vägen i snåret av alla myndighetskontakter 
som krävs för en ny, trygg tillvaro. Det handlar om 
ideella krafter som är helt beroende av bidrag och 
donationer för att kunna göra sitt jobb. Det är en 
ytterst osäker finansiering som ibland innebär 
utbetalning av medel som ska spenderas inom 
ibland så kort tid som ett kvartal. Medel som ska 
täcka löner, lokaler, stödverksamhet och aktiviteter, 
inklusive kompetensutveckling. Lägg därtill det 

framväxande kravet på offentlig upphandling, som 
riskerar att utestänga och bidra till de ideella jour-
ernas avveckling genom förfaranden som inte vär-
nar om civilsamhällets särart. Det ställer dem även 
i konkurrens med privata aktörer som ofta saknar 
den kompetens som krävs för att stödja och hjälpa 
kvinnor och barn på flykt med annat än enbart 
tak över huvudet efter att ha flytt från sina hem. 
 Vi är många kvinno- och ungdomsjourer i 
Sverige som dagligen lever med dessa utmaningar 
parallellt med verksamheten som bemöter behov 
som aldrig sinar. Vi efterlyser tydliga förutsättnin-
gar i form av bland annat konkret samverkan med 
offentlig sektor och kommunala verksamheter. Och, 
inte minst, en garanterad, hållbar och långsiktig 
finansiering av denna typ av verksamhet. Det skulle 
spara samhället många, många kronor - för att inte 
tala om många kvinnors, barns och ungdomars liv. 
 Det är verkligen en ynnest och ett 
privilegium att få vara en liten del av den livs-
viktiga verksamhet Kvinnojouren Öresund och 
Ungdomsjouren Öresund utgör och outtröt-
tligt bedriver. Jag och vi alla, i både styrelsen 
och verksamheten med såväl anställda som 
volontärer, hoppas att du får en god inblick i 
hur vardagen ser ut för många människor i vårt 
avlånga land genom denna verksamhetsberättelse. 
 Varmt tack för att just Du engagerar dig 
och stödjer oss i vårt dagliga, idoga arbete för ett 
jämställt samhälle fritt från våld. 

“Nu har Kvinnojouren Öresund och 
Ungdomsjouren Öresund etablerat sig 
som Malmös största stödverksamheter 
för både kvinnor och ungdomar”

Kristina	Windseth,	ordförande
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Vi upprättade en chatt för kvinnor med fasta 
tider samt möjlighet till tidsbokning utanför 
ordinarie chattider. Chatten utgör ett diskret 
sätt att kontakta Kvinnojouren när inte telefon 
eller besök är alternativ att tillgå. 

Foto: Sarah Perfekt
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Ett år präglat av covid-19

2020 går till historien som året då en förödande 
pandemi, föranledd av utbrottet och spridningen 
av covid-19, överväldigade världen. Vi, liksom 
flera kvinno-, tjej- och ungdomsjourer världen 
över, larmade tidigt om att arbetslöshet, 
permittering, arbete och studier hemifrån för att 
minska smittspridningen samt olika restriktioner 
bidrog till framväxten av en skuggpandemi: 
mäns våld mot kvinnor och deras barn parallellt 
med en tilltagande psykisk ohälsa i samhället. 
Samhällets omställning medförde att många 
kvinnor och barn kom att spendera nästan alla 
dygnets timmar med en våldsutövande och 
kontrollerande man eller annan anhörig. Det blev 
svårare — ibland rent av omöjligt — för kvinnor, 
barn och ungdomar att nå stödverksamheter. 
 För att fortsatt kunna nå ut och bidra till att 
minska smittspridningen i samhället ställde vi därför 
om genom att anpassa flera av våra verksamheter. 
 Omställningen innebar både nya och 
höga kostnader för föreningen. Det blev också 
svårare för oss, som innan pandemin haft omfat-
tande utåtriktad verksamhet, att nå ut till kvin-
nor och ungdomar när arbetsplatser, skolor, SFI 
och föreningar stängde eller ställde om digitalt. 
 Flera aktörer i offentlig sektor, exempel-
vis Malmö Stad, Region Skåne, Brottsofferfonden 
eller Socialstyrelsen, såg till att kvinno-, tjej-, och 
ungdomsjourerna skulle klara omställningen 
för att både kunna upprätthålla och utveckla 
verksamheterna under pandemiåret 2020. 
Framförallt gav det förutsättningar för oss att 
kunna nå kvinnor, barn och ungdomar i behov av 
stöd och hjälp.

Det här gjorde vi

•	Upprättade	en	chatt	för	kvinnor	med	fasta	tider	samt	
möjlighet	till	tidsbokning	utanför	ordinarie	chattider.	
Chatten	utgör	ett	diskret	sätt	att	kontakta	Kvinnojouren	
när	inte	telefon	eller	besök	är	alternativ	att	tillgå.

•	Vi	utökade	Ungdomsjourens	chattider	från	ett	till	tre	
tillfällen	i	veckan	samt	möjliggjorde	tidsbokning	utanför	
ordinarie	chattider.

•	Öppnade	för	möjlighet	att	få	tala	med	en	kurator	
utomhus	eller	på	promenad.	Vi	ville	tillgodose	kvinnors	
och	ungdomars	behov	av	fysiska	stödsamtal.	

•	Växlade	upp	vår	digitala	närvaro	och	aktivitet	för	ökad	
synlighet	i	sociala	medier.

•	Enda	kvinnojour	i	Malmö	som,	för	att	minska	
smittspridning,	upphörde	med	kollektivboende.

•	Platserna	i	våra	skyddade	boenden	halverades	
och	således	även	intäkterna	när	vi	upphörde	med	
kollektivboende	för	att	minska	smittspridningen.	Varje	
kvinna	eller	familj	tilldelades	istället	eget	boende.	Det	
var	nödvändigt	för	att	säkerställa	både	de	boende	
kvinnornas,	barnens	och	personalens	hälsa.	En	negativ	
effekt	av	det	är	ett	ekonomiskt	bortfall	i	fråga	om	
placeringsintäkter	—	intäkter	som	finansierar	de	övriga	
verksamheterna.

•	Malmö	Stads	Arbetsmarknads-	och	Socialnämnd	
fattade	beslut	om	ett	stärkt	stöd	till	idéburna	
organisationer	med	social	inriktning	med	anledning	av	
covid-19	i	december	2020.

•	Socialstyrelsen	fördelade	extra	anslag	med	anledning	
av	covid-19	till	riksorganisationer	för	kvinno-	och	
tjejjourer	i	Sverige	2020.	Unizon,	som	sökte	och	
beviljades	stor	del	av	statsbidraget,	fördelade	medlen	
bland	sina	medlemsjourer	och	som	kom	oss	till	del.

•	Region	Skåne	fördelade	medel	till	civilsamhället	i	Skåne	
med	syfte	att	främja	psykisk	hälsa,	2020.

Framväxten av en skuggpandemi
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VERKSAMHETERNA 
I SIFFROR 2020

Skyddat boende

+294% +618% +394%

Under de allra kallaste mörka 
vintermånaderna oktober, november och 
december — när Sverige stängde ner och 
andra vågen av Corona var ett faktum — ökade 
samtidigt våra kontakttillfällen som allra mest. 
Stödtelefonen ringde som aldrig förr, och 
kvinnorna och ungdomarna som kontaktade 
oss vittnade om våld och utsatthet, om 
psykisk ohälsa och social isolering fast med 
sin förövare. Allt i skuggan av den pågående 
pandemin.

Totalt antal placeringar i föreningens skyddade 
boende uppgick till 12 placeringar, varav 12 
kvinnor samt 19 medföljande barn och en 
medföljande manlig partner. Det totala antalet 
övernattningsdygn för kvinnor uppgick till 
905 och för barn uppgick antalet till 2 213. 
Genomsnittligt spenderade kvinnorna 82 dygn 
och barnen 116 dygn i föreningens skyddade 
boende. Det högsta antalet dygn kvinnor 
och barn vistades i föreningens skyddade 
boende var 366 dygn varav det minsta var 
ett dygn. Totalt antal för mannen var 366 
övernattningsdygn.

ökning av antal kontakttillfällen 
under november 2020 jämfört 

med november 2019

ökning av antal kontakttillfällen 
under oktober 2020 jämfört  

med oktober 2019

ökning av antal kontakttillfällen 
under december 2020 jämfört 

med december 2019
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474

30

99

38

20

274

257 702
583 14

telefonsamtal/sms-
kontakter med kvinnorna i 

vårt skyddade boende

gånger har vi haft 
aktiviteter med barnen 
och ungdomarna i vårt 

skyddade boende

gånger har vi hjälpt 
kvinnorna i vårt 

skyddade boende med 
pappersarbete

gånger har vi haft 
workshop i lägenhetssök 
med kvinnorna som bor i 
vårt skyddade boende

medföljningar till olika 
myndigheter

stödsamtal med barn/
ungdomar i vårt skyddade 

boende

återkommande stödsamtal 
i vår öppenmottagning

kontaktstöd med olika 
myndigheter för kvinnorna 

i vårt skyddade boende

kontakter med kvinnor i vår 
öppenmottagning

stödsökande ungdomar i 
vår öppenmottagning
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Verksamhetschefen Sara: “En 
helt ny bas att stå på”
Föreningen Kvinnojouren Öresund och 
Ungdomsjouren Öresund gjorde 2020 en total 
förvandling, och vilken fantastisk åktur det blev! 
ATIM, som föreningen hette tidigare, var i stort 
behov av förnyelse och utveckling, och med ny 
verksamhetschef på plats och flera nya ledamöter 
i styrelsen gick startskottet och en välbehövd total-
renovering var ett faktum. Idag stoltserar vi med 
att vara två verksamheter istället för en, då både 
Kvinnojouren och Ungdomsjouren ökade under 
året kraftigt i storlek och samtidigt växte isär, och 
därför fick stå på egna ben med nya namn och 
egna loggor. Med de nya namnen tydliggjorde vi 
också vårt arbete, fick en helt ny bas att stå på och 
flera behövande började också hitta fram till oss. 
 Vi utökade kraftigt vår personalstyrka, 
tryggade upp anställningar och har under året 
fokuserat mycket på kompetensutveckling. Vi 
har vässat till vår kunskap ytterligare och kan 
idag erbjuda ett individanpassat förstklassigt 
och professionellt stöd för varje våldsdrabbad 
kvinna, barn eller ungdom i behov av hjälp.  
 Vi arbetar rikstäckande med stödsamtal 
via chatt, mail och telefon och finns numera i 
dessa pandemitider även på digitala videomötes-
forum. För att avlasta och korta de redan hårt 
belastade vårdköerna öppnade vi i höstas upp en 
samtalsmottagning för ungdomar i behov av att 
prata med en trygg vuxen. En ungdom kan på så 
vis träffa en av våra erfarna kuratorer bara dagar 

efter att en första kontakt 
gjorts, istället för att tvin-
gas vänta fem-sex månad-
er, eller i värsta fall ett 
år, för en samtalskontakt 
inom vården eller kom-
munen. Att vi så snabbt 
kan hjälpa när någon 
behöver oss som allra 
mest är mycket viktigt. Vi 
vet att vår hjälp räddar liv.   

Vi har börjat förekomma alltmer i media och för-
ra året fokuserades det mycket både på att knyta 
fler kontakter hos massmedia, men också på att 
synas mer i sociala medier för att nå ut ännu 
längre. Antalet medlemmar höjdes kraftigt under 
året och allt fler företag och privatpersoner både 
upptäckte och önskade stötta oss på olika sätt.  
 Inte bara föreningen och verksam-
heterna förnyades, även kontoret fick sig en 
välbehövd uppfräschning. Många som nu 
besöker oss berättar om hur varmt och välkom-
nande det känns att komma innanför våra 
dörrar. Vi har under året tillsammans skapat 
oss en trivsammare arbetsmiljö och är idag 
stolta över vår arbetsplats och vårt viktiga arbete.  
 Under 2020 har vi växt kraftigt på både 
längden och bredden, och det har varit en 
intensiv men otroligt häftig resa som gjorts. Vi 
är Malmös största kvinnojour, och numera är 
vår ungdomsjour — den enda i Malmö — även en 
av de större ungdomsjourerna i hela Sverige. Vi 
på Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren 
Öresund behövs dessvärre mer än någonsin, men 
2020, mitt under en pågående pandemi, har vi 
också kunnat göra som störst skillnad för de allra 
svagaste i samhället. Detta är bara början och 
det ska bli spännande att leda, utveckla och följa 
verksamheterna med vad de kommande åren har 
att erbjuda! 

Ungdomsjouren 
Öresund

Kvinnojouren
 Öresund
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Med kompetensutveckling i fokus

För att bibehålla den höga kvalitetsnivån på 
individanpassad hjälp och stöd som kvinnor, 
barn och ungdomar erhåller i kontakt med oss, 
är det viktigt med löpande kompetensutveckling 
för personalen. När världen plötsligt drabbades 
av en pandemi och det dagliga sattes på paus 
togs tillfället i akt att satsa med full kraft på att 
vidareutveckla verksamheterna och personalen. 
De utbildningar som genomfördes var följande:

•	Grundutbildning	i	Barnkonventionen	och	
Barnkonventionen	i	Rättstillämpningen	som	anordnades	
av	Länsstyrelsen	Skåne.	Vi	var	bland	de	allra	första	som	
utbildades	i	Barnkonventionen	när	den	precis	hade	blivit	
lag	och	året	just	hade	börjat.

•	Mäns	våld	mot	kvinnor	och	våld	i	nära	relation,	
Nationellt	Centrum	för	Kvinnovåld,	NCK	-	en	obligatorisk	
introduktionskurs	för	samtliga	anställda.

•	Motivational	Interviewing,	Motiverande	Samtal,	MI	-	en	
samtalsmetod	som	används	i	rådgivning	och	behandling	
för	att	underlätta	förändringsprocesser	i	syfte	att	främja	
motivation	och	beteendeförändring.

•	Outcomes	Star	-	ett	samlat	samtalsverktyg	för	att	
skapa	och	följa	utveckling	och	förändring	hos	en	individ.	
Kvinnojouren	Öresund	och	Ungdomsjouren	Öresund	är	
de	enda	i	Sverige	som	använder	verktyget,	som	sedan	
länge	redan	används	av	våra	nordiska	grannar	och	
andra	länder	över	hela	världen.	Verktyget	som	tillämpas	
för	våldsutsatta	kvinnor	är	Empowerment	Star,	och	för	
ungdomar	My	Mind.

•	PATRIARK	-	en	hot-	och	riskbedömningsmetod	som	ger	
stöd	och	struktur	för	att	identifiera	problem,	kartlägga	
risker	och	välja	relevanta	stöd-	och	skyddsinsatser	vid	
risk	för	hedersrelaterat	våld.

•	FREDA	-	en	standardiserad	hot-	och	riskbedömnings-
metod	som	ger	stöd	och	struktur	för	att	identifiera	
våldsutsatthet,	kartlägga	risker	och	välja	relevanta	stöd-	
och	skyddsinsatser	för	personer	som	utsatts	för	mäns	
våld	eller	våld	i	nära	relationer.

•	Fundraising,	filantropi	och	resursmobilisering	-	som	
vinnare	av	John	Kelly-stipendiet	gick	verksamhetschefen	
Sara	en	3-dagarsutbildning	och	erhöll	viktiga	verktyg	
i	insamling,	välgörenhet	och	resurser.	Utbildningen,	
som	utfördes	av	Brakeley	Nordic,	hade	deltagare	
från	hela	Norden	och	bland	deltagarna	fanns	bl	a	
Barncancerfonden	och	Norske	Kreftforeningen.
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Det har varit ett händelserikt år för både oss och för omvärlden, 
och därför har vi många gånger också uppmärksammats i media. 
Det har skrivits reportage om oss i lokaltidningar och Kvällsposten 
samt debattartiklar i Sydsvenskan. Intervjuer har gjorts med 
rikstäckande större nyhetstidningar såsom Expressen och 
Aftonbladet, och även radio, SVT och TV4-nyheterna har besökt och 
intervjuat oss när de behövt sakkunnig expertis och svar på svåra 
frågor. Det är viktigt att vi får — och också tar — nyhetsutrymmet 
för att berätta för svenska folket om våra målgrupper och om det 
våld de får utstå. Brotten sker överallt i samhället och förekommer 
i samtliga samhällsklasser, och vi på Kvinnojouren Öresund och 
Ungdomsjouren Öresund har därför en särskilt viktig roll, då vi är 
kvinnors och barns röstbärare. Vi talar för dem som inte kan eller 
vågar berätta själva. 

Föreningen i media

•	Ökat	tryck	på	kvinnojourer	-	många	tvingas	vara	hemma	med	sin	förövare.		
SVT,	25	mars	2020

•	“Vi	uppmanar	ansvariga	politiker	i	Region	Skåne:	Låt	inte	brist	på	
handlingskraft	vara	skäl	till	att	svika	offer	för	sexuellt	våld.”.		
Sydsvenskan,	20	april	2020

•	Risken	för	våld	i	nära	relationer	ökar	under	pandemin.		
Sydsvenskan,	1	maj	2020

•	Grova	övergrepp	-	vanligt	i	ungas	relationer.		
Lokaltidningen,	11	maj	2020

•	Barn	i	skyddade	boenden	nekades	skola.		
Aftonbladet,	26	oktober	2020

•	Kvinnor	isoleras	med	kameror	och	coronaförbud.		
Aftonbladet,	26	oktober	2020

•	Stort	tryck	på	ungdomsjour:	“Det	ökar	för	varje	månad”.		
Lokaltidningen,	28	oktober	2020

Ett axplock...
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Röstbärare för 
kvinnor, barn 
och ungdomar
Vår funktion som röstbärare för kvinnor och barn 
som utsätts för mäns våld är avgörande för att 
realisera vår vision om ett jämställt samhälle fritt 
från våld. Vårt största uppdrag är att säkerställa 
att kvinnors och barns situation synliggörs i det 
politiska samtalet tillika samhällsdebatten genom 
att väcka opinion kring frågor som rör mäns våld 
mot kvinnor och deras barn. På så vis skiljer vi 
oss markant från dels offentlig sektor och dels 
privata aktörer som driver skyddade boende med 
vinstintresse. Här delar vi med oss av ett axplock 
av allt vi hör och ser i vår kontakt med de kvinnor, 
barn och ungdomar vi hjälper.

“Utan er hade jag inte 
varit där jag är idag”

“Jag vågar inte vara 
ensam hemma med min 
pappa”

“Tack för att du ville 
lyssna när vi chattade 
tidigare, det hjälpte” 

“Jag vill att soc får veta. Jag 
orkar inte fler gånger liksom. 
Eller jag orkar väl, men det 
känns mer jobbigt de senaste 
gångerna. Det är som det är 
jobbigare efter jag pratat med 
er. Det är som jag fattar mer 
om hur fel det är. Det känns 
skönt att berätta för dig”

“Jag kan inte berätta 
för min familj vem jag 
egentligen är kär i”

“Jag har fotografier på 
blåmärken, som jag aldrig 
vågat visa för någon”
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“Varje dag säger han till 
mig hur värdelös och ful 
jag är, att jag är en hemsk 
mamma och att han kommer 
ta barnen ifrån mig”
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Ett händelserikt år
2020 har varit ett synnerligen händelserikt år. Här 
presenteras en uppsjö av insatser och aktiviteter 
som genomförts i egen regi och i samverkan 
med andra aktörer såsom myndigheter, skolor 
eller andra aktörer i både offentlig och idéburen 
sektor med koppling till verksamhetsområdet 
Våld i nära relation.

•	Varje	år	den	25	november	uppmärksammar	vi	
Internationella	dagen	för	avskaffandet	av	våld	mot	
kvinnor!	Dagen	till	ära	ställde	vi	oss	på	Gustav	Adolfs	torg	
och	bjöd	förbipasserande	på	kaffe	och	godis	samt	delade	
ut	information	om	våra	verksamheter

•	Medverkade	i	Joakim	Medins	rapport	om	jourrörelsen	
under	pandemin,	Samhällsbärarna

•	På	Internationella	kvinnodagen	den	8	mars	deltog	vi	i	en	
demonstration	i	Malmö	samt	ett	panelsamtal	om	våld	i	
nära	relation	i	Landskrona

•	Tillsammans	med	Kraftstationen	i	Malmö,	en	verksamhet	
som	drivs	av	Svenska	Kyrkan,	anordnade	vi	under	
en	veckas	tid	Sommar	på	Kraft,	ett	corona-anpassat	
alternativ	till	roliga	och	meningsfulla	aktiviteter	för	
ungdomar	när	Malmöfestivalen	ställdes	in	2020

•	Inom	ramen	för	Rädda	Barnens	samverkansprojekt	mot	
hedersrelaterat	våld	och	förtryck,	”Kärleken	är	Fri”,	
besökte	vi	skolor	i	Malmö

•	Genomförde	flera	kampanjer	på	sociala	medier	om	våld/
heder	kontinuerligt	under	året

•	Presenterade	föreningen	och	verksamheterna	samt	
föreläste	om	våld	i	nära	relation	för	Malmöpolisen	som	
besökte	oss

•	Tog	regelbundet	emot	socialpedagog-	och	
socionomstudenter	för	studiebesök	samt	för	att	medverka	
i	uppsatsarbeten	kring	vårt	uppdrag	och	arbete

•	Genomförde	dialogmöte	med	Miljöpartiet	Malmö

•	Vi	har	föreläst	om	våld	i	nära	relation	för	föreningar	som	
Café	Lajvet,	Romska	föreningen	samt	Inner	Wheel

•	Vi	har	genomfört	föreläsningar	om	våld	i	nära	relation	för	
SFI-grupper	i	Malmö
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Tillsammans är vi starka
Vi är en stolt medlemsjour i riksförbundet 
Unizon som representerar över 130 idéburna 
kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer i 
Sverige som alla verkar för ett jämställt samhälle 
fritt från våld. Trots den rådande pandemin 
har vi ändå deltagit digitalt i viktiga kongresser, 
årsmöte, utbildningar och möten, och även om 
det inte alls är samma sak som att träffas och 
mingla på plats, har vi som verksamheter ändå 
kunnat förkovra oss i kunskap och kommit nära 
Unizons kansli. 

I september fick vi äran att få besök av 
ordförande Olga Persson, Maria Björsson 
som är sakkunnig inom kvinnofrid samt 
pressekreteraren Vesna Prekopic. Vi fick 
möjlighet att berätta om alla de förändringar 
som hänt våra verksamheter under året och 
resan dit. Vi pratade även länge om Sveriges 
viktiga kvinnojoursrörelse och vart framtiden 
verkar ta oss.

På bild från vänster: Olga Persson förbundsordförande Unizon, Maria 
Björsson sakkunnig kvinnofrid Unizon, Sara Paulsdotter Hellberg 
verksamhetschef Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund 
samt Kristina Windseth styrelseordförande Kvinnojouren Öresund och 
Ungdomsjouren Öresund
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Medlemskap i andra 
organisationer
Gränsöverskridande nätverk och samverkan utgör grundläggande förutsättningar för ett långsiktigt, 
hållbart och effektivt arbete för att lösa komplexa samhällsutmaningar som mäns våld eller våld i nära 
relation samt ungdomars utsatthet och psykiska ohälsa. Vår förening har i flera år värnat om att utveckla 
nätverk och samverkan såväl inom kvinno-, tjej- och ungdomsjourrörelsen som utom. Det finns mycket 
att lära genom att lyfta blicken från det egna fältet. Nedan följer ett urval av nätverk och samverkan som 
föreningen ingår i, och andra som vi uppvaktat under 2020.

Famna driver frågor som rör utveckling och 
tillväxt inom idéburen välfärd i Sverige och inklu-
derar sina medlemsorganisationer i det arbetet. 
Genom vårt medlemskap har vi kunnat dra fördel 
av information och kunskap via medverkan i bran-
schspecifika samverkansnätverk. Vi ingår lokalt i 
Famna Syd för att driva frågor som rör idéburen 
sektors utveckling och tillväxt i Skåne.

Nätverket representerar civilsamhället i Skåne 
- allt ifrån studieförbunden, idrottsföreningar 
och sociala entreprenörer till kvinno- och ung-
domsjourer. Fokus är på förutsättningsfrågor som 
rör den idéburna sektorns möjligheter att inklu-
deras och bidra till hållbar samhällsutveckling 
i Skåne. Vi är medlem i Nätverket sedan flera år 
tillbaka. Kristoffer valdes in i Nätverkets styrelse 
på Nätverkets årsmöte den 26 mars 2020 och blev 
omvald på årsmötet den 25 mars 2021.

Fremia, tidigare KFO och IDEA, är en arbetsgi-
varorganisation för aktörer i civilsamhället och 
idéburen sektor. Vi har varit anslutna till Fremia 
i flera år. Via medlemskap hos Fremia erhåller 
vi styrelseförsäkring, rådgivning kring HR eller 
arbetsrättsliga frågor samt kunskapsunderlag.

Malmö Ideella är en paraplyorganisation som till-
varatar och representerar civilsamhället i Malmö. 
Hela 374 olika föreningar är medlemmar i Malmö 
ideella samt 19 samarbetsorganisationer. Malmö 
ideella bidrar centralt till en hållbar och jämlik 
utveckling i staden bland annat genom sin roll i 
Malmöandan — den lokala överenskommelsen om 
samverkan mellan offentlig och idéburen sektor 
i staden. Vidare även genom verksamheter med 
fokus på integration och sysselsättning. Vi är 
medlem sedan flera år tillbaka.
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Sara blickar framåt

Som ideell förening står vi den kommande tiden 
inför flera svåra utmaningar som kan vara direkt 
avgörande för vår förenings överlevnad. Det 
handlar främst om möjligheten till finansier-
ing för våra verksamheter, öppenmottagningar 
och vårt skyddade boende. Allt fler kommuner 
upphandlar numera skyddat boende och allt färre 
handläggare inom socialtjänst placerar våldsut-
satta kvinnor och barn på kvinnojourer. Istället 
väljs upphandlade, ofta privata aktörer som van-
ligen saknar kunskap om våldsutsatta människor 
i kris och inte heller erbjuder stödsamtal för 
behandling av trauman. Vi hör om våldsutsatta 
familjer som sitter bakom galler ute i en stuga i 
djupaste skogen eller i en förfallen fastighet på 
öde landsbygd, utan vare sig närhet till skola eller 
arbetsmöjligheter och utan att få stöd.   
 I flera år har kvinnojoursrörelsen, med 
sina imponerande dryga fyrtio år av erfarenhet 
och kompetens, stretat emot att delta inom 
samma fält som vinsttörstande företag som 
varje år plockar ut miljoner i vinst. Istället har 
vi försökt få politiker och tjänstemän att förstå 
andra möjliga källor till finansiering, men utan 
framgång. Vi har nu insett att vi inte kan fortsätta 
motarbeta utvecklingen, vi är tvungna att accep-
tera och blicka framåt för att vi ska ha en rimlig 
chans. Vi vill inte gärna delta i upphandling, men 
vi vill fortsätta hjälpa våldsutsatta kvinnor och 
barn och får då helt sonika acceptera vilken väg 
vårt samhälle tar oss. Vi har därför grundligt läst 
på om offentlig upphandling och även beslutat 
om att lämna anbud till kommunerna. Vi hoppas 
att vi därigenom kan fortsätta göra skillnad för 
våldsutsatta kvinnor och barn och också fortsätta 
arbeta preventivt i skolorna med ungdomarna. Vi 
behövs mer än någonsin, men varför ska det vara 
så svårt att förstå?

Vad hoppas vi har hänt till nästa år? 
•	Att	kvinnojourerna	i	Sverige	erhåller	långsiktig	finansiering,	

för	att	underlätta	planering,	expandering	och	rekrytering	
för	flera	år	i	taget.

•	Att	Sverige	och	regeringen	ger	kvinnojoursrörelsen	det	
erkännande	som	vi	är	värda,	förstår	vår	kapacitet	och	
värnar	om	vikten	att	låta	oss	finnas	kvar.	

•	Att	mäns	våld	mot	kvinnor	ses	på	med	samma	allvar	som	
mäns	våld	mot	män,	och	att	relationsbrott	får	en	högre	
prioritet	hos	polis,	åklagare,	nämndemän	och	domare.

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresunds 
verksamhetschef reflekterar över framtiden

Sara Paulsdotter Hellberg, verksamhetschef
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Kvinnojouren Öresund och 
Ungdomsjouren Öresunds 

organisation
Styrelsen utgör i samråd med verksamhetschefen det verkställande och förvaltande organet som leder det 
övergripande arbetet löpande under året. Verksamhetschefen ansvarar för det operativa arbetet, vilket 
inkluderar personal-, löne- och budgetansvar, och utgör Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren 
Öresunds primära kontakt med media. Verksamhetschef rapporterar i sin tur till styrelsen vilken utgör 
arbetsgivare och ledning i organisationen med visionärt och strategiskt ansvar för föreningens utveckling. 
 Under året har styrelsen hållit regelbundna möten där frågor som rör verksamhetens drift och 
utveckling diskuterats och följts upp löpande. Totalt har styrelsen haft 12 protokollförda möten under 
verksamhetsåret 2020. Styrelsen har under året bestått av 5 ordinarie ledamöter och två suppleanter varav 
en avgick i juni 2020.

Styrelsen	 	 	 	 	
Kristina Windseth, ordförande 
Kristoffer Tingbacke, vice ordförande   
Anna Pearson, kassör 
Amie-Lee Py Villablanca, ledamot   
Denise Hallbäck, ledamot  
Robin Stockman, suppleant 
Josefine Hjertström, suppleant (avgick juni 2020)

Övriga förtroendevalda	
Johnny Persson, revisor, Baker Tilly Malmö 
Sofia Andersson, valberedning 
Johanna Wagner, valberedning

Kristina Windseth
Ordförande

Amie-Lee Py Villablanca
Ledamot

Denise Hallbäck
Ledamot

Kristoffer Tingbacke
Vice ordförande

Anna Pearson
Kassör

Föreningens personalstyrka
Sara Paulsdotter Hellberg, verksamhetschef 
Agneta, verksamhetsadministratör 
Kristoffer, verksamhetsutvecklare 
Amanda, kommunikatör 
Frida, kurator 
Anfal, kurator 
Therese, kurator 
Hanna, kurator 
Nadia, boendestödjare
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FRÅN HJÄRTAT ETT VARMT TACK 
TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS 
SOM STÖTTAT OSS UNDER ÅRET

Unizon
Socialstyrelsen
Region Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Malmö Stad
Pearson & Partners AB
HS Advokatbyrå
Iveqy

ID Kommunikation
Rädda Barnen
Voov
Butch.
Exakta
Lush Malmö
Isadora 
Flash

Ica Malmborgs Limhamn
Doula Caroline Thente
Drivers Against Child Abuse
Hugo Stenbecks stiftelse
Karo Pharma AB
Brottsofferfonden
Framkalla

...och varmt tack även till er som vi har missat!
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Ungdomsjouren 
Öresund

Kvinnojouren
 Öresund

FÖR ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE  
FRITT FRÅN VÅLD


