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Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer 
mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle 
fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en 
kunskap om våld, genus och makt. 

Framsida: Unizons generalsekreterare Olga Persson och Kretas ärkebiskop 
Irinaios på WWP EN’s årsmöte i Heraklion
Foto: Unizon  
Illustration Tjejjouren: Sofie Kindahl
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vinnors berättelser om mäns våld och övergrepp 
är verkliga livet, de är inte bara berättelser. 
Våldet pågår världen över varje dag, varje 
timme, varje minut. Det vi ibland glömmer 

är att det är en människa, oftast en man, som väljer att 
utöva våld mot kvinnor, mot barn och mot andra män. Val 
som leder till sorg, skada och inte sällan till död. Att äga 
sin egen sanning som kvinna och tjej är grunden för våra 
verksamheter. Att bli trodd och sedd och bekräftad för sitt 
mod är helt avgörande för läkning och upprättelse. Ibland 
får berättelser kraft när någon annan ser och tror dig, så 
som var fallet när Josefin Nilssons livsberättelse nådde 
ut till svenska folket och satte i gång ett engagemang som 
legat och väntat i många år genom #brinnförjosefin. Vi är 
många som önskar att hon hade fått uppleva det stöd och 
den kärlek som riktades mot henne och hennes familj. Vår 
tröst är att nu levande kvinnor vet att vi ser och hör dem. 

2019 var året då vi höll i och höll ut igen, samtidigt 
som jourrörelsen fick sig en rejäl törn i och med 
kommersialisering av de skyddade boendena. Oron var 
stor över bristande förfrågningar från socialtjänsten 
och för de kvinnor och barn som behövde skydd och 
stöd och som inte fick det. Privata aktörers försök att 
skapa en kommersiell marknad av det som för oss är 
samhällsomstörtande verksamhet lyckades i vissa 
kommuner. Betydelsen av en självständig och fri jour-
rörelse har aldrig varit viktigare än nu. Frågan vi ställde 
oss om var kvinnorna tar vägen om de inte kommer till 
kvinno- och tjejjoursrörelsen förblev obesvarad men 
vi hörde oroande berättelser om kvinnor och barn som 
skickades till vandrarhem och andra platser utan stöd, 
utan närvarande människor som vet hur våldet drabbar 
och förminskar. 

I dagens medieklimat med stort fokus på individer och 
sociala mediers ständiga hunger efter nya berättelser, 
så krävs det att vi står med båda fötterna på jorden och 
att vi fortsätter att kalla en spade för en spade. Vi såg 
återigen i vår Kvinnofridsbarometer att arbetet mot mäns 
våld ännu inte är tillräckligt resurssatt, prioriterat eller 
formaliserat i den utsträckning som vi kräver. Ibland är 

det svårt att se i vardagen hur vårt gemensamma arbete 
spelar roll. Då vill jag påminna om att vi, trots svårigheter 
med implementering, har en av världens mest progressiva 
lagstiftningar när det gäller mäns våld mot kvinnor och 
att vi faktiskt är många som kämpar, varje dag! Och vi ger 
inte upp. Vi vet att allt hänger samman och att vi bara kan 
vinna om vi är många som arbetar tillsammans. 
Vi vet att mäns våld mot kvinnor måste stoppas, genom 
att individer får ta ansvar för sina handlingar, genom att 
straffriheten för mäns våld mot kvinnor upphör och genom 
stora förebyggande insatser som når alla.

Och vi vet att samhället ännu inte är redo att axla rollen 
för den  samhällsomstörtande verksamhet som vi är 
fullt ut. Rättsväsendet har inte tillräcklig kunskap, inte 
heller socialtjänsten som dukar under av sparkrav och 
dokumentationskrav. Mötet med människor ges mindre 
och mindre tid. De luckorna måste jourerna fylla. Mäns 
våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär för privata 
företag, den enda vinsten som ska göras är att våldet ska 
upphöra och kvinnor och barn ska leva fria från våld!

Män och killar utövar en majoritet av våldet i 
världen och en stor del av det våldet går att förebygga. 
Populärkulturen skapar attityder, värderingar och formar 
våra beteenden. Att aldrig tystna, att alltid göra politik av 
kvinnors levda erfarenheter av mäns våld, att aldrig styras 
av vinstintresse utan alltid sätta kvinnors och barns rätt 
först kommer vara avgörande även i framtiden. Vi fick inte 
världens mest progressiva lagstiftning av sig självt, vi har 
kämpat oss till den. Den politiska påverkan vi gör av vårt 
dagliga stödarbete är unikt och vår röst kommer inte att 
tystna. Vi är jourer som stöttar, skyddar, förebygger och 
påverkar, allt på samma gång. Och vi var Sveriges största 
folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld 2019. 
Det ska vi fortsätta vara så länge det behövs. 

Tack för att ni finns och för allt ni gör och är! 

Varma hälsningar

Olga Persson,

generalsekreterare Unizon

Året som gått
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nizon är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och stöd-
verksamheter specialiserade på sexuella övergrepp. Alla medlemsorganisationer 
arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundets högst beslutande organ 
är kongressen, som väljer styrelse och fastslår verksamhetsberättelse, årsplan och 

treårsplan. Förbundets operativa arbete utförs av kansliet i Stockholm. 

Unizon arbetade 2019 utifrån följande två huvudmål:
1. Våra medlemsföreningar har välfungerande organisationsstrukturer och erbjuder en verksamhet av jämn och hög 
kvalitet och samarbetet med aktörer på kommunal-, landstings-, regional- och statlig nivå fungerar väl under 2019.
2. Kunskap och påverkansarbete om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, unga och barn, 
våldsprevention och verksamhet riktad till förövare har spridits till andra aktörer verksamma inom området, 
myndigheter, kommuner, regioner, till allmänheten samt till riksdag och regering.

MEDLEMMARNA
Unizon hade vid utgången av 2019 totalt 144 stycken medlemsorganisationer enligt följande fördelning: 90 kvinnojourer, 
45 tjej- och ungdomsjourer, 6 jourer specialiserade på sexuella övergrepp, 2 övriga jourer samt 1 stödmedlem. 
Under 2019 antogs 8 nya medlemsföreningar. 

U 

45

144antal jourer totalt

kvinnojourer90

6
2
1

tjej/ungdomsjourer

jourer specialiserade 
på sexuella övergrepp

övriga jourer

stödmedlem

Organisation och verksamhet

Alltid Sedd, Stockholm 

FemPowerment, Stockholm

Kvinnojouren Eva, Arvika

Kvinnojouren Online, Göteborg 

Kvinnojouren Örnsköldsvik, Örnsköldsvik

Ungdomsjouren Bellis, Åkersberga

Tjejjouren Luleå, Luleå 

Karlshamns Ungdomsjour, Karlshamn 

Nya medlemmar 2019
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volontärer

Statistik 2019
ALLT FLER SÖKER STÖD HOS UNIZON JOURER 
– 121 610 STÖDKONTAKTER 2019
Unizons kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer samt 
jourer specialiserade mot incest och andra sexuella 
övergrepp hade 121 610 stödkontakter (2018 hade 
jourerna över 108 018 stödkontakter), med främst 
kvinnor och tjejer, under 2019. Totalt stöttade 
jourerna 24 323 enskilda individer. Mellan 2018 och 
2019 ökade stödkontakterna med 13 procent.

ÖVER 7 400 FLER STÖDKONTAKTER HOS 
KVINNOJOURERNA 
Kvinnojourerna hade närmare 62 500 stödkontakter 
och stöttade närmare 11 800 personer. 94 procent 
av de stödsökande var kvinnor. Den vanligaste 
anledningen att söka stöd hos en kvinnojour var 
fysiskt och psykiskt våld, samt frågor om vårdnad, 
boende och umgänge.

På de 69 kvinnojourerna med boende som svarade 
på Unizons 2019 års statistikenkät bodde 1 137 barn, 
1 075 kvinnor, 20 män och en transperson. Under 2019 
tycks det ha skett en minskning i antal boendedygn. 
Kvinnor bodde i snitt 63 dygn på kvinno-
jourernas boenden, vilket kan jämföras med 66 dygn 
år 2018. Samtidigt vet vi att det maximala antalet 
boendedygn för en våldsutsatt kvinna under 2019 
hade ett medianvärde på 185 dygn. Vi vet också att 
den generella bostadsbristen fortfarande gör att 
kvinnor och barn som är redo att flytta ut blir kvar på 
boendet längre, vilket i sin tur gör att jourerna tvingas 
neka nya stödsökande kvinnor och barn plats.

TJEJ/UNGDOMSJOURER SAMT JOURER SOM 
ARBETAR MOT INCEST OCH ANDRA SEXUELLA 
ÖVERGREPP – STÖRSTA AKTÖR FÖR RÅD OCH 
STÖD PÅ NÄTET  
Tjej- och ungdomsjourerna samt jourer specialiserade 
på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp 
hade 2019 över 59 100 stödkontakter, varav drygt 38 100
rörde stöd på nätet. Jourerna stöttade över 12 500 
personer, de allra flesta var unga tjejer under 18 år.

antal 
stödkontakter: 

De tre vanligaste ämnena som stödsökande 
kontaktade en tjejjour eller ungdomsjour för var 
psykisk ohälsa, frågor om kropp, sex och relationer 
samt våldtäkt eller sexuella övergrepp av en bekant.

För de jourer som är specialiserade på att arbeta 
mot incest och andra sexuella övergrepp var kontakt-
orsak fokuserad till övergreppet som oftast hade 
begåtts av en familjemedlem, följt av övergrepp som 
begåtts av en bekant och övergrepp begångna av en 
partner eller ex-partner.  

ORGANISERING – FÖR ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE 
FRITT FRÅN VÅLD
Jourerna stöttar, skyddar och förebygger och påverkar 
utifrån kunskap om makt, genus och våld. 2019 hade 
Unizons medlemsjourer 417 anställda och 7 588 
medlemmar, varav närmare 2 300 var aktiva 
medlemmar (volontärer och styrelse). 95 procent av de 
anställda och 92 procent av de aktiva medlemmarna 
var kvinnor och tjejer. 

OM STATISTIKEN
Statistiken bygger på enkätsvar från 124 av Unizons
över 140 medlemsföreningar, den verkliga siffran 
är alltså något högre. Av de svarande är 80 kvinno-
jourer, 36 tjej- och ungdomsjourer samt åtta jourer 
specialiserade mot incest och andra sexuella övergrepp. 
Statistiken kring kvinnojourernas boende bygger på 

enkätsvar från 69 av Unizons kvinnojourer med boende. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Kongressen godkände verksamhetsberättelsen.

VAL AV STYRELSE  
Enligt valberedningens förslag valdes Camilla Skyttman, 
Kraftbyrån (omval), Eva Gussing, TROTS kvinnojour 
(omval), Robin Rocksten, Agera kvinnojour (omval) och 
Else-Marie Larsen, Helsingborgs kvinnojour (nyval) som 
ledamöter i förbundsstyrelsen för en period om två (2) 
år. Margaretha Olofsson valdes enhälligt av kongressen 
enligt valberedningens förslag till förbundskassör för en 
period om två (2) år.

MOTIONER OCH PROPOSITIONER
Det fanns inga motioner eller propositioner för 
kongressen att behandla. 

IDÉPRIS
Unizons idépris instiftades 2009 och tilldelas jourer som 
har genomfört en idé som är värd att uppmärksammas. 
Priset består av 25 000 kronor och delas ut för att 
inspirera och uppmuntra Unizons medlemsorganisationer. 

Vid kongressen 2019 delades Unizons idépris ut till 
Kraftbyrån, Sollentuna kvinnojour och Indra queer-, 
trans- och tjejjour. 

Kraftbyrån tilldelades priset för sin satsning ”En 
porrfri kommun” med motiveringen ”När vuxna i barnets 
omgivning står handfallna, är det tur att jourerna kavlar 
upp ärmarna och får saker och ting gjorda.”

Sollentuna kvinnojour och Indra queer-, trans- 
och tjejjour tilldelades priset för sitt samarbete med 
Sollentuna FK i kampanjen #viärsollentuna. Kampanjen 
har genom lokala krafter samlat in pengar som tillfaller 
jourernas arbete med en sommarresa för våldsutsatta 
kvinnor och barn. Sollentuna kvinnojour tackade för 

priset: 

Det har varit ett intressant 
samarbete mellan idrotten och 
jourerna där vi tillsammans 

Kongress

å plats i Lund: 150 kvinno- och barn-
rättsaktivister från 64 kvinnojourer, 
tjej- och ungdomsjourer samlades den 
13-14 april 2019 för att demokratiskt 

besluta om förbundets framtid.

P

Unizons kongress 2019
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uppmärksammat mäns våld mot kvinnor och 
barn. Resultaten blev att vi fick ekonomiskt 
stöd, men också att fler kvinnor hittade till våra 
stödinsatser, en direkt effekt av att vi synts i det 
här sammanhanget.”

KVINNOJOUREN LUND 40 ÅR
Samtidigt som förbundet höll kongress firade Kvinno-
jouren i Lund 40 år. Alla medlemmar på plats fick lyssna 
till intressanta samtal om hur jourarbetet vuxit fram 
genom åren och se exempel på publikationer från jourens 
begynnelse. Ulla Persson, Kerstin Lindell och Christina 
Merker-Siesjö, alla tidigare engagerade i jouren, delade 

med sig av sina minnen och erfarenheter: 

Jag längtar efter dig, kära okända 
syster: jag ser ditt slit, jag anar din 
kamp, jag hör din ogråtna gråt.”

Vi fick alla ta del av tidigare generationers kvinnokamp 
och vi blev stärkta att fortsätta minst 40 år till.  

Ulla Persson, Kerstin Lindel och, 
Christina Merker-Siesjö från Kvinnojouren Lund.
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Uttalande från Unizons kongress 2019

Helgen den 13-14 april har Unizons över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdoms-
jourer haft kongress, över 150 kvinnorättsaktivister har demokratiskt beslutat om 
förbundets framtid och valt en ny styrelse. En fristående kvinnorörelse är avgörande 
för en stark lagstiftning för kvinnors och barn rättigheter.

Jourrörelsen är landets största demokratiskt organiserade folkrörelse mot mäns 
våld mot kvinnor. Jourerna har haft #metoo i 40 år och stöttar och skyddar, förebygger 
och påverkar varje dag utifrån en kunskap om hur våld, kön och makt hänger ihop. 
Under 2018 hade Unizons jourer över 108 000 stödkontakter.

Jourrörelsen står stark och Unizon fortsätter växa med organisationer som fortsätter 
jourrörelsens unika arbete med att ge stöd och skydd och omvandla erfarenhet och 
kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn till politisk påverkan.

Under 2018 dödades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, 
jämfört med 10 kvinnor år 2017. Mäns dödliga våld mot kvinnor har mer än fördubblats 
på ett år. Unizons kongress uppmanar nu hela samhället att dra i nödbromsen, vi kräver 
kraftfulla satsningar för rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och 
civilsamhället, samtidigt som vi själva storsatsar och mobiliserar för att utveckla vårt 
arbete, sprida vår kunskap och driva politiken framåt ännu mer.

Vi vill se en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor och kräver gemensamt:

• Alla myndigheter, rättsväsendet, hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
måste få ett tydligt uppdrag att bryta den uppåtgående mordkurvan. Vi måste 
hitta männen i tid, förhindra att de kan fortsätta utöva våld och hålla förövare 
ansvariga för sina brott.

• Mäns dödande av kvinnor ska definieras som femicide och motivet kvinnohat 
måste innebära straffskärpning.

• Inför kvinnohat som grund för hatbrott: om ett motiv för brottet har varit att 
kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, 
vilket innebär en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för hela 
rättskedjan.

• Fokusera på förövaren. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen 
som utövar våld, hotar och våldtar. Ingen kvinna ska bli misshandlad, hotad, 
förföljd eller våldtagen utan att riktade åtgärder sätts in mot förövaren.

• Använd lagrummet som finns i fridskränkningsbrotten. Varför ser vi inte 
en ökning av domar för grov kvinnofridskränkning sedan skadegörelse och 
överträdelser av kontaktförbud lades till i brottskatalogen 2013?

• Permanenta statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som bättre kommer 
våldsutsatta kvinnor och barn till del. Vi vill se organisationsbidrag istället för 
verksamhetsbidrag, samt ett enklare ansökningsförfarande. Vi kräver även ökade 
resurser till riksförbundet för att utveckla arbetet i takt med att medlemsantalet 
ökar.

• Fortsatt möjlighet för kvinnojourer att undantas från upphandling och främjande 
av IOP. Mäns våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär för privata företag. 
Vinsten med att mäns våld mot kvinnor upphör tillhör oss alla.

• Att resurser till förändringsarbete med män och pojkar inte tas från skydd- och 
stödinsatser till kvinnor och flickor.

• Frihet från porr. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra krävs att vi 
genom lagstiftning begränsar produktion och spridning av pornografi, 
åldersverifikation på porrsajter, porrfri skola och förskola och en 
skolundervisning som avmaskerar porrens våldshandlingar mot kvinnor och 
flickor.

Unizons kongress
Lund 2019
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Styrelsen
nizons styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och sex ledamöter. 
Styrelsen höll under året sju (7) protokollförda styrelsesammanträden varav 
ett (1) konstituerande möte. Arbetsutskottet utgjordes av ordförande, vice 
ordförande, kassör samt generalsekreterare och kanslichef från förbunds-

kansliet. Arbetsutskottet hade särskilt ansvar för ekonomi, personal och fördelning 
av extra anslag. Utskottet höll under året ett (1) protokollfört möte. 

Zandra Kanakaris
Förbundsordförande
1000 möjligheter, Stockholm

Mikael Gustafsson
Vice ordförande 
Kvinnojouren Pax, Nynäshamn 

Margaretha Olofsson
Kassör
Kvinnojouren Mira, Nyköping

Najla Ahmed 
Ledamot
Somaya Kvinno- och tjejjour, Stockholm

Eva Gussing
Ledamot
Trots kvinnojour, Gotland

Else-Marie Larsen
Ledamot
Kvinnojouren Helsingborg

Robin Rocksten
Ledamot
Agera kvinnojour, Solna

Camilla Skyttman
Ledamot
Kraftbyrån, Huddinge

Marie Unander-Scharin
Ledamot 
Sigtuna kvinnojour

U 
STYRELSEN BESTÅR AV: 
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Medlemskap i andra
organisationer
Unizon var vid utgången av 2019 medlem 
i följande organisationer för att bevaka och 
föra fram medlemsföreningarnas intressen. 

Nätverk och organisationer där Unizon fanns 
representerade i styrelsen:
Sveriges Kvinnolobby
WWP-EN (Working With Perpetrators European Network)

Övriga nätverk och organisationer Unizon 
var medlemmar i 2019:
Arbetsgivarorganisationen KFO
EAPN (European Anti Poverty Network)
ECPAT
Famna
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Forum Kvinnor och Funktionshinder
Ideell Arena
KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd 
i Alkohol- och Narkotikafrågor)
Men Engage
MIND
Nordiska Kvinnor Mot Våld
Plattformen Civila Sverige mot Människohandel
UN Women Sweden
Wave (Women Against Violence Europe)

Referens- och expertgrupper
Unizon deltog i följande referens- och 
expertgrupper under 2019:
Reality Check (Talita)
Expertmöte om hedersrelaterat våld och förtryck 
(Jämställdhetsmyndigheten)
Preventionsnätverket prostitution och människohandel 
(Jämställdhetsmyndigheten)
Nationella dialogmötet om föräldraskapsstöd och 
våldsprevention (Jämställdhetsmyndigheten) 
Information kring nya lagen om frivillighet 
(Brottsoffermyndigheten)
Tystna inte, kampanj mot näthat (Brottsoffermyndigheten)
Samverkansgrupp för brottsofferarbete 
(Brottsoffermyndigheten)
Barn och ungdomsjour på teckenspråk (BOUJT)
Utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i 
välfärden Fi 2018:04, Finansdepartementet 
Utredningen Framtidens socialtjänst S 2017:03, 
Socialdepartamentet 
Kvinnofridslinjen, Nationellt centrum för Kvinnofrid
Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark 
demokrati
Unizon tillsammans med 18 andra barnrättsorganisationer 
samarbetade kring rapportering till barnrättskommittén. 
Unizon fanns med i två arbetsgrupper – våld mot barn och 
sexuell exploatering. 
Riksdagsnätverket mot mäns våld mot kvinnor

Kansli
ansliet utför förbundets operativa arbete, 
med administration, omvärldsbevakning, 
kommunikation, metodutveckling och 
kompetensutveckling för medlemmar. 

Kansliet bistår förbundsstyrelsen i sitt arbete 
och fungerar som ett stöd till medlemmarna. 
2019 utgjordes kansliet av följande personer: 
(Anställningsgrad i heltid om inget annat anges)

K
Olga Persson, Generalsekreterare
Lotta Sonemalm, Kanslichef
Rebecka Andersson, Verksamhetsutvecklare 
förebyggande arbete
Natalia Batenkova, Projektmedarbetare SAfE Ryssland
Maria Björsson, Verksamhetsutvecklare medlemsstöd 
och utbildning
Katarina Drevenlid, Kanslist, t.o.m.  191031
Tanja Hillberg, Verksamhetsutvecklare barnfrid 
Elin Holmgren, Verksamhetsutvecklare kvinnofrid,
 t.o.m. 190619 (tjänstledig 2019)
Nina Ljungberg, Pressekreterare, föräldraledig 
fr.o.m. 190616
Hanna Nordberg, Verksamhetsutvecklare
förebyggande arbete
Margaretha Olofsson, ansvar för förbundets bokföring, 
löner och övrig ekonomisk administration, 60 %
Vesna Prekopic, Vikarierande pressekreterare
fr.o.m. 190520

Övriga anställda under året:
Suada Dani, Bemötandeansvarig samt kvalitetssäkrare 
för Tjejjouren.se, 50 % och 50 % projektanställd för 
Unizons nya portal.
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KURSER, UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER
Förbundet anordnade tre nationella grundkurser under 
2019 med över 160 stycken deltagare. Grundkursen 
hålls i två olika versioner, en för kvinnojourer och en för 
tjej- och ungdomsjourer.  Utöver flera temautbildningar 
under året bjöd förbundet in sina medlemmar på den 
årliga ordförande- och ledarskapskonferensen i slutet 
av november med närmare 140 stycken deltagare 
från hela Sverige. Temat för konferensen var ”Vem 
leder organisationen?”. Helgen gästades av inbjudna 
talare, bland annat Satish Sen, utbildare, Gertrud 
Åström, jämställdhetsexpert och Mathias Sylwan, 
upphandlingsexpert. Under helgen arrangerades 
även en gemensam workshop där våra medlemmar i 
mindre grupper fick diskutera var vi befinner oss om 
fem år. Workshopen genererade många bra förslag och 
diskussioner att ta vidare framöver för att stärka 
Unizon och medlemmarnas positioner i samhället.

STUDIEBESÖK
Medlemmarnas studiebesök på kansliet
Kvinnojouren Linnéan, Lidköping, 10 oktober. 
Somaya kvinno- och tjejjour, 25 november. 
Kvinnojouren Säffle-Åmål, 29 november.  

Kansliets studiebesök hos medlemmarna
Freezonen, Ystad, i september. 
Novahuset, Linköping, i november.

Mottagna studiebesök på kansliet
Men Engage Europe, MÄN 14-16 maj.
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, 1 juni.
Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell med stab, 
17 oktober.
Studenter från Röda Korsets Högskola, 18 december.

Internationella studiebesök på kansliet
Nätverket E.V.A. från Ryssland (S:t Petersburg) som 
jobbar med HIV och kvinnor, 21 februari.
En grupp kvinnliga läkare, sjuksköterskor och sexual-
rådgivare från Japan, 21 juli.
Another Development Foundation, Cooperation Arena for 
Sustainable Development in Africa (CASDA), Women´s 
Hope Center, Kenya. 25 september.

Studiebesöken möjliggjorde för förbundet att på ett 
djupare plan kunna informera om det arbete som utförs 
på nationell nivå som syftar till att förbättra jourernas 
vardag. Unizons medlemmar fick möjlighet att se vikten 

Medlemsstöd 
och utbildning 

K
ärnan i Unizons arbete är Unizons medlemmar, det är de som varje dag utför det 
outtröttliga arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn. Förbundet satsade 
under 2019 på att stärka och bredda medlemmarnas kunskap inom flera relevanta 
områden,  till exempel förebyggande arbete, hur pappas våld mot mamma 

drabbar barnen, vad barnens behov på kvinnojourer är, hur jourerna ska rusta sig inför 
upphandling och kommersialisering av skyddade boenden och hur vi ska arbeta mot 
porren. Unizon utvecklade även samarbetet med säkerhetsföretaget SRS och några av 
kvinnojourerna genomgick en säkerhetsutbildning och fick en säkerhetsöversyn av sina 
lokaler och boenden. Förbundet bidrog med sin kunskap och expertis i referensgrupper på 
regeringskansliet, Jämställdhetsmyndigheten och andra myndigheter. I alla möten lyfter 
Unizon jourernas särart och det otroliga arbete Unizons medlemmar gör varje dag, året om.  

Natalia Batenkova, Unizon, tar emot 
studiebesök av läkare, sjuksköterskor 

och sexualrådgivare från Japan
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av förbundets arbete och hur det hänger ihop med deras 
egen vardag. Framträdande under studiebesöken var 
kraften och glöden att fortsätta arbeta för ett jämställt 
samhälle fritt från våld samt den enorma kunskap om 
våld och våldets konsekvenser som Unizons medlemmar 
har, tillsammans med värmen och ett gott och stärkande 
bemötande. 

MEDLEMSKOMMUNIKATION 
Unizons kansli bistår medlemmarna med omvärlds-
bevakning och medlemsinformation genom mejlutskick, 
postutskick, hemsida och sociala medier. Via mejlenkäter 
samlas information och underlag in från medlemsjourerna 
för att kunna användas i förbundets påverkansarbete. 
Bland annat efterfrågades vilka frågor Unizons medlemmar 
ser som viktiga för förbundet att driva påverkansarbete 
om, vilket resulterade i en barnrättskampanj på sociala 
medier. Unizon sammanställde medlemsföreningarnas 
arrangemang inför Internationella kvinnodagen den 8 mars 
samt FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot 
kvinnor den 25 november. Förbundets påverkansarbete 
utgår från erfarenheten och kunskapen hos Unizons 
medlemmar. Medlemmarna bidrar genom att årligen lämna 
in statistik, snabbt uppmärksamma förbundet på saker som 
de möter i sin dagliga verksamhet och som behöver komma 
upp på den politiska agendan och genom att vara aktiva 
och delta på utbildningar och andra arrangemang som 
förbundet anordnar. 

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och 
Unizons generalsekreterare Olga Persson

Studiebesök på kansliet. Natalia Batenkova, Unizon, och 
Julia Godunova, Anna Ivanova, Marina Philippova och 

Maria Godlevskaya från nätverket E.V.A i Ryssland
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TRAPPAN 
När: Under hela året   Antal deltagare: 13
Trappan är en modell för krissamtal med barn som 
upplevt våld i sina familjer. Utbildning i Trappan ges 
av Ersta Sköndal Bräcke Högskola och omfattar 7,5 
högskolepoäng. Kursen har som syfte att kursdeltagarna 
efter kursen ska ha teoretisk och praktisk kunskap, 
deltagit i praktiska övningar och fått handledning för att 
kunna erbjuda krissamtal till barn som har upplevt våld i 
nära relationer.

INSPIRATIONSHELG 
16-17 feb. Stockholm  Antal deltagare: 50   Snittbetyg: 4,7
Temat för 2019 års inspirationshelg var Könsmakts-
perspektiv på psykisk ohälsa. Under helgen hölls 
bland annat pass om sexualisering av det offentliga 
rummet, feministiskt perspektiv på anorexia och andra 
ätstörningar och om språkets makt.
- Vi gör socialt feministiskt arbete i praktiken och allt 
vårt arbete och påverkansarbete utgår från kvinnors 
och barns röster och erfarenheter av mäns våld. Unizon 
samlar 141 medlemsjourer och jourerna har över 
90.000 stödkontakter varje år. Vårt arbete grundar sig 
inte på tyckande utan på kvinnors och barns verkliga 
erfarenheter, inledde förbundsordförande Zandra 
Kanakaris och generalsekreterare Olga Persson.
”Alla fina människor. All inspiration, jag går 
härifrån med energi.”
”Vi kan göra skillnad, min röst är viktig i en 
värld som avspeglar mycket våld mot kvinnor på 
många plan.”

UTBILDNING I MENTORS IN VIOLENCE 
PREVENTION (MVP)  
23-24 mars, Stockholm   Antal deltagare: 23

UTBILDNINGSDAG I MACHOFABRIKEN 
4 maj, Stockholm   Antal deltagare: 50   Snittbetyg: 4,5
Machofabriken är Unizons och MÄN:s metodmaterial för 
att förebygga unga killars våld genom att bryta kopplingen 
mellan maskulinitet och våldsutövande.
”Väldigt relevant information och bra övningar 
och upplägg på materialet som går att överföra 
direkt till verksamhet. Bra kursledare och SÅ KUL 
att se män av olika slag kämpa för samma saker 
på samma sätt som oss! ”   

UTBILDNINGSHELG – HEDERSRELATERAT VÅLD 
OCH FÖRTRYCK 
10-11 maj, Göteborg   Antal deltagare: 46   Snittbetyg: 4,6 
”Jättebra upplägg! Så nyttigt att få möta kvinnor 
som själva blivit utsatt eller har stor erfarenhet.”
”Väldigt bra kurs – hög nivå.”

UTBILDNINGSDAG OM JOURERNAS FRAMTID  
15 maj, Stockholm   Antal deltagare: 70   Snittbetyg: 4,3
Medlemsutbildningen fokuserade på sexuellt våld och hur 
sårbara grupper i samhället drabbas av mäns våld på olika 
sätt. Fokus lades också på hur samhället och debatten 
påverkats av språket. 
”Tack för bredden, djupet, kompetensen och 
inspirationen!”

MEDLEMSUTBILDNING – VÅLD MOT BARN
5-6 okt. Stockholm  Antal deltagare: 59   Snittbetyg: 4,8
”Otroligt välordnat och givande, relevanta 
föreläsningar med bra bredd.”

ENDAGSUTBILDNING I RESPONSE BASED 
PRACTICE, RBP 
4 dec. Stockholm  Antal deltagare: 35   Snittbetyg: 4,4
”Fantastiskt bra att ni tar in föreläsare som är 
förankrade i verkligheten, de blir trovärdiga!”

ORDFÖRANDE- OCH LEDARSKAPSKONFERENSEN  
23-24 nov. Stockholm  Antal deltagare: 126   Snittbetyg: 4,8
”Erfarenhetsutbyte, konkreta verktyg och 
kunskaper varvas med inspiration!”

UNIZONS GRUNDKURSER
Grundkursen finns i en version för kvinnojourer och en 
version för tjej- och ungdomsjourer och under året hölls 
totalt 14 stycken grundkurser på flertalet orter runt om i 
landet. Grundkursen kan arrangeras av medlemsjourerna 
själva och leds av jouraktiva som utbildats till kursledare 
av Unizon. Under 2019 hölls elva lokala grundkurser, tio 
för kvinnojourer och en för tjej- och ungdomsjourer, på 
flera orter runt om i landet. Totalt deltog 106 deltagare på 
de lokala grundkurserna. 

Förbundet anordnade tre nationella grundkurser under 
2019, två på våren och en på hösten. Totalt deltog 161 
personer under de nationella grundkurserna.

Därmed utbildade Unizon och förbundets medlemmar 
tillsammans totalt 267 personer i jourkunskap under året!

NATIONELL GRUNDKURS 16-17 MARS 
(STOCKHOLM) 
Antal deltagare: 58
Kvinnojourer snittbetyg helhetintryck: 4,8
Tjej- och ungdomsjourer snittbetyg helhetsintryck: 4,6

NATIONELL GRUNDKURS 18-19 MAJ (SKÖVDE)
Antal deltagare: 43
Kvinnojourer snittbetyg helhetintryck: 4,6
Tjej- och ungdomsjourer snittbetyg helhetsintryck: 4,8

NATIONELL GRUNDKURS 19-20 OKT. (STOCKHOLM) 
Antal deltagare: 60
Kvinnojourer snittbetyg helhetintryck: 4,7
Tjej- och ungdomsjourer snittbetyg helhetsintryck: 4,4
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LOKALA GRUNDKURSER

Lokal grundkurs i Sörmland med bl.a. 
Kvinnojouren Moa 9-10 mars
Ledare: Carita Fornander och Barbro Wiklund
Antal deltagare: 25   Snittbetyg helhetsintryck: 4,8

Lokal grundkurs Sthlm Väst för kvinnojouren 
11-12 maj 
Ledare: Lotta Molander och Carita Fornander 
Antal deltagare: 6   Snittbetyg helhetsintryck: 4,8

Lokal grundkurs Kvinnojouren Kullan, 
Falun 6-8 september
Ledare: Carita Fornander och Barbro Wiklund
Antal deltagare: 8 deltagare   Snittbetyg helhetsintryck: 4,6

Lokal grundkurs Kvinnojouren Linnéan, 
Lidköping 6-8 september
Ledare: Ulrika Bodin och Silvija Sandberg
Antal deltagare: 19   Snittbetyg helhetsintryck: 4,8

Lokal grundkurs i Karlshamn för kvinnojouren 
19-20 oktober
Ledare: Cecilia Nilsson och Carita Fornander 
Antal deltagare: 9   Snittbetyg helhetsintryck: 5,0

Lokal grundkurs i Falkenberg för kvinnojouren 
26-27 oktober 
Ledare: Cecilia Nilsson 
Antal deltagare: 6   Snittbetyg helhetsintryck: 5,0

Lokal grundkurs i Enköping för kvinnojouren 
9-10 november 
Ledare: Lea Petersson och Lotta Molander  
Antal deltagare: 6   Snittbetyg helhetsintryck: 4,7

Lokal grundkurs i Årjäng för kvinnojourer 
9-10 november
Ledare: Bettan Hätting och Eva Gussing  
Antal deltagare: 9   Snittbetyg helhetsintryck: 4,7

Lokal grundkurs i Västervik för Kvinnojouren 
Vändela 30 nov – 1 dec 
Ledare: Lea Peterson och Eva Gussing 
Antal deltagare: 8   Snittbetyg helhetsintryck: 4,9

Lokal grundkurs för Kvinnojouren Stockholm 
Väst 7-8 december
Ledare: Silvia Sandberg och Barbro Wiklund 
Snittbetyg helhetsintryck: 4,0

Lokal grundkurs för Väsby Tjejjour 7-8 december
Ledare: Janna Åström och Hannah Aldorsson 
Antal deltagare: 8   Snittbetyg helhetsintryck: 4,1

RESPONSE-BASED PRACTICE (RBP)
Under året möjliggjorde Unizon en digital utbildning 
i Response-Based Practice (RBP) för medlemsjourer. 
Utbildningen gavs i samarbete med Centre for Response-
Based Practice i Kanada och leddes av terapeuterna Linda 
Coates, Shelly Bonnah och Allan Wade. Utbildningen 
varade mellan mars och november och bestod av 
föreläsningar samt enskild handledning med terapeuterna. 
Från Unizon deltog sex medlemmar från olika kvinno- 
och tjejjourer. Detta var det första utbildningstillfället 
med möjlighet att bli certifierad i RBP och ett första steg 
att i svensk kontext integrera metoden i det praktiska 
stödarbetet inom jourerna.

RBP är en arbetsmetod som lyfter upp flera aspekter 
i arbetet med våldsutsatta. RBP:s grund bygger på att 
lyfta den utsattes motstånd mot våld, att lyfta språkets 
betydelse i det enskilda mötet och påverkansarbetet, att 
undersöka och synliggöra sociala responser, samt vikten 
av att allt bemötande måste sträva efter att upprätta 
värdigheten som våldet har syftat till att kränka. Det som 
särskiljer RBP från andra metoder är det som förenar 
metoden med kvinnojoursrörelsens sätt att arbeta: att 
lyssna, stötta, stärka och lyfta kvinnor och barn och deras 
röster i samhället har i alla år varit jourrörelsens grund 
i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. 

Utbildningen gav deltagarna praktiska verktyg att 
använda i mötet med kvinnor och barn och även möjlighet 
att implementera metoden bland kollegor och volontärer i 

jouren.  Genom dialog, utbildningskvällar och workshops 
med volontärer lyfte kursdeltagarna det responsbaserade 
förhållningssättet och implementerade RBP på flera delar 
i verksamheten, som i det förebyggande, påverkansarbetet 
samt i stödsamtal med våldsutsatta kvinnor och barn.

I samband med utbildningssatsningen anordnade 
Unizon den 4 december ett utbildningstillfälle för alla 
medlemmar där kursdeltagarna föreläste utifrån sina 
erfarenheter av arbetet med RBP. Implementeringen 
av RBP fortsätter inom jourrörelsen med bland annat 
utbildningsdagar och utveckling av metodhandbok.

  
”Utbildningen har gett mig verktyg till praktiska 
stödsamtal. Gett mig underlag till att vidare 
utbilda våra volontärer. Gett mig kunskap kring 
RBP så att jag nu kan implementera det i resten 
av vår verksamhet.”

”Fått konkret hjälp, tips och råd. Har alltid varit 
trevligt och jag har verkligen känt mig hörd och 
sedd.”

”Så ytterst tacksam för möjligheten att gå denna 
kurs. Tacksam för gruppklimatet och att vi har 
kunnat mötas trots olika förkunskaper om RBP.”
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UTBILDNING FRÅGELÅDAN 
Den 27-28 april bjöds svarsjourerna in till en specialiserad 
utbildningshelg med fokus på bemötande. I utbildningen 
deltog elva volontärer och anställda från svarsgruppen i 
gemensamma frågelådan på Tjejjouren.se. Helgen innehöll 
både praktiska och teoretiska pass, deltagarna utbildades 
i olika bemötandetekniker, i metoden Response-Based 
Practice, psykisk ohälsa och självskadebeteende samt fick 
ökad kunskap om sex efter sexuella övergrepp.  

”Jättebra helg! Så givande och bra att få med sig 
praktiska verktyg i bemötande”

Tjejjouren.se 

nizons tjej- och ungdomsjourer är fortsatt den största aktören i landet för stöd på 
nätet till barn och unga. Via plattformen Tjejjouren.se erbjuder jourerna stöd via mejl, 
chatt och telefon, samt tillhandahåller information om olika ämnen. På Tjejguiden 
hittar besökarna texter om kroppen, puberteten, våld, feminism, sex, jämställdhet 

och mycket mer.  De mest populära texterna på tjejguiden var 2019 fittfakta, olika droger och 
hur de påverkar, onanitips samt feminism och statistik.

U

1 236 457
563

klick i antal:

antal frågor:

Besöksstatistik:

Mens
Kärlek
Preventivmedel

Vanligaste ämnen:

Kroppen
Sex
Kroppsideal
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FOKUS: Upphandling – Gör inte mäns våld 
mot kvinnor till en vinstaffär

olitisk påverkan är en stor del av Unizons arbete 
för att nå vår vision – ett jämställt samhälle fritt 
från våld. Under 2019 arbetade Unizon enträget 
vidare med upphandlingsfrågan och både 

Unizon som förbund och dess medlemmar arbetade hårt 
för att kvinnojourerna ska undantas upphandling. I mer 
än 40 år har kvinnojourerna stått på våldsutsatta kvinnors 
och barns sida i kampen för återupprättelse och rätten 
till ett liv utan våld. Den svenska kvinnojoursrörelsen 
är på många sätt unik och idag är det den enda del av 
den offentliga välfärden där majoriteten av aktörerna 
är idéburna aktörer. Kvinnojourernas mål är ett 
jämställt samhälle fritt från våld och vi arbetar alla utan 
ekonomiskt vinstintresse. 

Idag ser vi att vinstdrivna aktörer ser skyddade boenden 
som en ny marknad att exploatera. Till skillnad från 
vinstdrivna aktörer är den politiska rösten fundamental 
för kvinnojourerna. Kvinnojourerna gör politik av 
kvinnors och barns berättelser. Om upphandling av 
skyddade boenden skulle ta fäste skulle kommunerna gå 
miste om kvinnojourernas särart och den politiska rösten 
som talar för kvinnor och barn skulle gå förlorad. 

I början av året gick sju kommuner i Stockholms-
regionen (Nacka, Värmdö, Tyresö, Botkyrka, Huddinge, 
Haninge och Nynäshamn) ut med en upphandling av 
skyddat boende. I samband med denna upphandling bjöd 
Unizons kansli in berörda kvinnojourer till ett möte, som 
leddes av Unizons generalsekreterare Olga Persson. Risker 
och farhågor diskuterades, både med att lägga anbud och 
att avstå. Med på mötet var även Forums sakkunnige 
Ludvig Sandberg som är en av Sveriges ledande experter 
på samverkansformer med civilsamhället. 

Några av Unizons medlemmar valde att lägga anbud och 
skrev sedan ramavtal med kommunerna. Upphandlingar 
sätter kvinnojourerna i en svår sits, då det inte finns några 

självklara rätt och fel. Unizon tycker inte att kvinnojourer 
ska upphandlas, men om en kommun väljer att genomföra 
en upphandling, hur ska då den enskilda kvinnojouren 
göra? Självklart kan de välja att inte lägga anbud med 
risken att då inte få några placeringar, vilket i sin tur kan 
leda till att kvinnojouren förlorar sina intäkter och ställs 
inför risken att behöva lägga ner. Om kvinnojouren å 
andra sidan väljer att lägga ett anbud och senare får skriva 
ett avtal är risken att den politiska rösten tystnar. 

Den 25 februari skrev Unizon med stöd av Roks en 
debattartikel där Idéburet offentligt partnerskap, IOP, 
lyfts fram som ett bättre alternativ till upphandling. 
IOP lyfter in jouren i det kommunala välfärdssystemet 
utan att inskränka jourens roll som självständig civil-
samhällesorganisation. Rättstryggheten ökar och 
relationen mellan civilsamhälle och kommun stärks. Detta 
vinner både kommunen och den idéburna kvinnojouren 
på, men framförallt gör den våldsutsatta kvinnan och 
hennes barn det. Unizon verkar först och främst för att 
kommunerna ska ta sitt ansvar, vilket även är inskrivet i 
socialtjänstlagen, och genom att teckna en IOP med sin 
lokala kvinnojour tycker Unizon att kommunen visar på 
detta. Att sluta långsiktiga avtal mellan kvinnojour och 
kommun är att ta ansvar, eftersom det innebär att sätta 
våldsutsatta kvinnor och barn främst och garantera att 
deras röster fortsätter höras. 

I april 2019 hade Unizon sin årliga kongress och i sitt 
traditionella uttalande från kongressen lyfte Unizon 
att kvinnojourer ska undantas från upphandling och 
att mäns våld mot kvinnor inte ska bli en vinstaffär för 
privata aktörer. 

Den 15 maj anordnade Unizon en konferens där 
jourernas finansiering och upphandling stod på agendan. 
Bland talarna var bland andra Anna Garvander, 
generalsekreterare på Tjejzonen, som berättade om unga 

P 
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kvinnors kamp för tjejers rättigheter och hur de jobbar för 
en långsiktig finansiering för det. Marit Birk, departements-
sekreterare från Finansdepartementet presenterade den 
då nya promemorian Ny modell för statsbidrag till vissa 
ideella organisationer inom brottsofferområdet Ds 2019:7. 
Bland förslagen i promemorian som Unizon välkomnade 
var bland annat att införa ett organisationsbidrag, samla 
olika statsbidrag i en och samma förordning och att det ska 
kunna gå att söka bidrag för två år i taget. 

Med på konferensen var dåvarande civilminister 
Ardalan Shekarabi och S-kvinnors ordförande Carina 
Ohlsson. De deltog i ett panelsamtal som leddes av 
Unizons generalsekreterare Olga Persson. Budskapet 
var tydligt – kvinnojourer ska undantas upphandling. 
Utsatta kvinnor ska få stöd, inte av en marknad som drivs 
av vinst, utan av professionella kvinnojourer som jobbar 
för att våldsutsatta kvinnor och barn ska få leva ett liv 
fritt från våld och hot. Dagen avslutades med ett samtal 
om civilsamhällets syn på jourernas framtid med Ulrika 
Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna, och Ludvig 
Sandberg, sakkunnig idéburen organisering på Socialt 
Forum. Båda lyfte betydelsen av kvinnojourernas särart i 
förhållande till vinstdrivande företag. 

Under Almedalsveckan i Visby, Gotland, anordnade 
Unizon ett seminarium på temat upphandling som 
handlade om hur framtiden ser ut för kvinnojourerna, med 
frågeställningar som Ska mäns våld vara en vinstaffär för 
privata företag? Vad blir konsekvenserna för våldsutsatta 
kvinnor och barn när fler kommuner börjat upphandla 
skyddat boende? 

Den 12 december anordnade NOD, Nationellt organ för 
dialog, tillsammans med Upphandlingsmyndigheten en 
konferens på temat upphandling, där Maria Björsson från 
Unizon medverkade och framförde Unizons farhågor om 
upphandling av idéburna kvinnojourer. 

Under 2019 har Unizon suttit med i referensgruppen för 
den statliga utredningen Idéburna aktörer i välfärden, 
SOU 2019:56, där vi hela tiden lyft fram vikten av 
jourrörelsens särart och att våldsutsatta kvinnor och barn 
inte ska blir en vinstaffär för privata aktörer. 

I december inledde Unizon en dialog med Stockholms 
socialborgarråd om vikten att involvera kvinnojourerna i 
frågan om upphandling och vi bjöds in till vidare möten 
under 2020.

Ardalan Shekarabi, Carina Ohlsson och Olga Persson.

I december var Unizon inbjudna till jämställdhets-
minister Åsa Lindhagen för att diskutera jourernas 
långsiktiga finansiering. Vi tryckte på vikten av att 
öronmärka pengar för arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor i förordningen ”Ny modell för statsbidrag till 
vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet”.
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WORKING WITH PERPETRATORS EUROPEAN 
NETWORK (WWP EN)
Unizons generalsekreterare Olga Persson är ledamot  
i WWP EN:s styrelse. Arbetet i styrelsen innebär att hålla 
fokus på säkerheten för kvinnor och barn och att lyfta 
fram erfarenheterna från oss som arbetar främst med stöd 
och skydd till kvinnor och barn. Ett annat viktigt spår är 
att säkra att organisationer som arbetar för att engagera 
män för jämställdhet är ansvariga inför kvinnorätts-
organisationer, det som kallas för ”accountability”.  I april 
2019 höll Unizon och MÄN ett gemensamt webinarium, 
”Step by Step – Men’s Accountability Towards Women 
as an Ongoing Process” 1, där vi lyfte konkreta exempel 
av arbetet med accountability mellan Unizon och MÄN 
och gick igenom utmaningar och lösningar som möjliggör 
accountable partnership mellan kvinnojoursrörelsen och 
organisationer som jobbar med män.

Under WWP EN:s årsmöte i Heraklion i oktober 2019 
höll Unizon i ett seminarium: ”Addressing Sexualised 
Violence In the Work With Perpetrators”. Under seminariet 
gick Unizon igenom definitioner av sexuellt våld och 
samtycke och lyfte den svenska samtyckeslagstiftningen 
och fokuserade särskilt på frågor om pornografi och dess 
skadeverkningar, som hur pornografi påverkar mäns syn på 

kvinnor, sexuellt våld samt utgör inspiration och katalysator 
för mäns våld mot kvinnor.

Under 2019 fick Unizon ett uppdrag att ta fram ett 
expertpapper om sexualiserat våld. Det första utkastet 
av expertpappret presenterades på WWP EN:s årsmöte 
i Heraklion. Slutversionen av expertpappret kommer att 
publiceras i början på 2020. 

WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE (WAVE)
Unizon fortsatte att koordinera arbetet av WAVE:s 
Working Group on Sexualised Violence (WGSV). Som 
uppföljning av den kartläggningsstudie om sexuellt 
våld som WGSV under 2018 genomförde bland 
WAVE:s medlemsorganisationer, påbörjade WGSV en 
fördjupningsstudie med fokus på våldtäktslagstiftning i 
länder som är representerade inom WAVE. Slutrapportens 
första utkast kommer att presenteras i maj 2020.

Unizon arrangerade en visning av Svante Tidholms 
dokumentärfilm ”Som en Pascha” som handlar om en 
av Europas största bordell i Köln som ett led i att sprida 
sexköpslagen i Europa. 

I november 2019 genomförde WGSV en studieresa 
till Madrid. Målet för studieresan var att lära sig mer 
om Spaniens lagstiftning kring mäns sexuella våld mot 

nternationellt arbete är oerhört viktigt för Unizon. Mäns våld mot kvinnor och barn är ett 
globalt samhällsproblem och samarbete över världen är avgörande för kvinnors rättigheter.  
Genom att vara en del av internationella nätverk som Women Against Violence Europe (WAVE) 
och Working with Perpetrators European Network (WWP EN) samt genom att bedriva inter-

nationellt arbete och projekt, får Unizon möjlighet att lyfta frågor som t.ex. våldsförebyggande 
arbete, pornografi, prostitution och andra former av sexuell exploatering, accountability 
(ansvarighet) och demokratisk organisering. Unizon lyfter kunskap och erfarenheter från sina 
medlemsorganisationer, har inverkan på nätverkens agendor och bedriver tillsammans med sina 
partnerorganisationer påverkansarbete på internationell nivå. Det internationella arbetet möjliggör 
erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande både för Unizon och för förbundets medlemmar. 

I

FOKUS: Internationellt 
arbete mot mäns våld

1.  Webinaren kan man titta/lyssna på här: https://www.work-with-perpetrators.eu/events/webinars-2019-1

Olga Persson, generalsekreterare Unizon, Susan 
Axelson och Marianne Qvarfordt från Örnsköldsviks 

kvinnojour under NKMV i Köpenhamn.
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kvinnor samt att titta närmare på konkreta exempel 
och best practices av samarbete mellan civilsamhället 
och myndigheter för att motverka mäns våld mot 
kvinnor. WGSV fick bland annat diskutera Spaniens 
sexualbrottslagstiftning och besöka kriscentrum 
som hjälper tusentals våldsutsatta kvinnor. WGSV 
besökte också en polisavdelning och en av Spaniens 
omtalade Specialised GBV Court, en specialdomstol för 
kvinnofridsbrott, i Madrid för att prata om utmaningar 
i arbetet mot mäns sexuella våld mot kvinnor och 
domstolarnas roll i detta.

Hur kan samhället ens motverka 
våldtäkter om vi inte vill se den 
stora elefanten i rummet – porren 
som numera finns i varje mobil och 

är tillgänglig för alla. Gränserna mellan sex och 
våld suddas allt mer ut, och denna förvrängning 
ser vi allt mer i vårt arbete.”
Domaren Lucia Ruano Rodriguez på Specialised GBV 
Court i Madrid

Under WAVE:s årskongress i Tallinn i oktober 2019 höll 
Unizon föredraget ”Pornography and Cyber Violence: How 
are They Connected?” som en del av ett panelsamtal om 
våld på nätet. Unizons föredrag fick mycket uppmärksamhet 
och positiv feedback både från WAVE:s medlemmar och 
från representanter från EU-kommissionen som närvarade 
på kongressen.

Unizon fortsatte att arbeta hårt under 2019 för att 
synliggöra prostitution, pornografi och andra former 
av sexualiserad exploatering av kvinnor och tjejer inom 
WAVE. Arbetet ger resultat och får alltmer stöd från 
WAVE:s medlemmar. 
 
COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN 
I NEW YORK – NGO CSW63 FORUM
Commission on the Status of Women (CSW) i New York är 
FN:s andra största konferens efter generalförsamlingen. 
Varje år samlas minst 10 000 kvinnorättsaktivister från 
hela världen. Unizon har deltagit på CSW i 10 år i rad. 
2019 arrangerade Unizon följande arrangemang under 
NGO CSW63, samtliga med fokus på prostitution, 
pornografi och andra former av sexuell exploatering av 
kvinnor och tjejer:

Ett panelsamtal med temat ”Shrinking Space For NGO:s 
– protecting Women in Prostitution and Pornography” 
med Per-Anders Sunesson (Sveriges ambassadör mot 
människohandel), Aleksandra Nazarova (psykolog 
på Crisis Centre for Women in Saint-Petersburg) och 
Unizons generalsekreterare Olga Persson. Panelsamtalet 
modererades av MÄN:s internationella handläggare 
Karin Caspani. Unizon arrangerade även en visning av 
Svante Tidholms dokumentärfilm ”Som en Pascha”. Efter 
visningen hölls en frågestund med Svante Tidholm samt 

ett föredrag om Tysklands prostitutionslagstiftning där 
den senaste statistiken från landet presenterades.

Slutligen hölls flera möten med experter och 
organisationer som jobbar för avskaffande av prostitution 
och andra former av sexuell exploatering, och två öppna 
möten med professor emerita Gail Dines, om pornografi, 
sexuell exploatering och kvinnors könsbaserade rättigheter. 

NORDISKA KVINNOR MOT VÅLD (NKMV)
Nordiska Kvinnor mot Våld arrangerades 2019 i Köpenhamn 
och Unizon och flera medlemsjourer deltog. Temat var barn 
som utsätts för våld och barns förutsättningar i familjer där 
våld förekommer. Unizons generalsekretare Olga Persson 
höll Sveriges landspresentation där hon klargjorde hur 
Unizons kvinno- och tjejjourer jobbar för våldsutsatta 
barn i alla åldrar. Silvija Sandberg från ATIM Kvinno- och 
tjejjour höll en gripande föreläsning om hur utsatta barn 
blir när pappan mördar mamman. 

ÖVRIGA INTERNATIONELLA AKTIVITETER MED 
FOKUS PÅ PROSTITUTION OCH ANDRA FORMER AV 
SEXUELL EXPLOATERING AV KVINNOR

I april 2019 medverkade Unizon under en medvetenhets-
vecka kring sexuellt våld i Moskva. I samband med den 
höll Unizon i en halvdagsutbildning, ”Violence Hidden 
Behind Words: How the Language of Prostitution and 
Pornography Normalises Sexualised Exploitation of 
Women and Girls”.

I oktober 2019 arrangerade Unizon ett studiebesök för 
Arlanda-nätverket (ett samarbete mellan Arlanda flygplats, 
hotell, polis och kvinnojourer) med representanter från 
organisationer från Sverige, Ryssland och Estland. Syftet 
med studiebesöket var att lära sig mer om tvärsektoriellt 
samarbete för att effektivt motverka prostitution och 
människohandel.

I december 2019 talade Unizons generalsekreterare 
Olga Persson på den internationella konferensen 
Combatting Trafficking in Human Beings from a Human 
Rights perspective, som arrangerades av svenska UD samt 
OSCE - Office for Democratic Institutions and Human 
Right under temat The Intersection of Pornography and 
Trafficking in Human Beings.

I december 2019 blev dokumentärfilmen ”Som en 
Pascha” översatt till ryska vilket möjliggör användning 
av filmen i utbildningssyfte av systerorganisationer 
i ryskspråkiga länder. 
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äns dödliga våld mot kvinnor mer 
än fördubblades på ett enda år. 
2017 mördades tio kvinnor av en 
man de hade eller hade haft en 

relation med. 2018 mördades 22 kvinnor. Det 
fick Unizon att dra i nödbromsen och kräva
 kraftfulla satsningar från regering, rätts-
väsende, hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
Som en del i det arbetet arrangerade vi därför
i juni 2019 den första konferensen med 
namnet Dödsorsak: kvinna.

Syftet var att samla alla experter på området mäns dödliga 
våld mot kvinnor och utbyta kunskap för alla som arbetar 
med frågan inom myndigheter och organisationer. 

Ulf Johansson, regionpolischef polisregion Stockholm 
presenterade satsningen ”Initiativ Gryning”. Socialstyrelsen 
presenterade sitt arbete med dödsfallsutredningar, och BRÅ 
presenterade statistiken som myndigheten på uppdrag av 
regeringen för över mördade kvinnor. Myndigheternas 
uppdrag är viktigt och under dagen märktes vikten av 
att de får samlas och prata om detta specifika uppdrag 
med varandra. 

Shilan Caman, forskare Karolinska Institutet, gav en bild 
av vad forskningen visar om de män som mördar kvinnor. 
Skrämmande nog är bilden ganska ensidig. Till exempel har 
män som mördar kvinnor i hög utsträckning haft kontakt 
med myndigheter och hälso- och sjukvård i nära anslutning 
till mordet, men har i princip aldrig fått frågor om risken att 
utöva våld eller om sin kvinnosyn.  Vi vet alltså mycket om 
de män som kan komma att mörda och i vilka situationer 
risken är som högst, ändå lyckas samhället inte hindra 
förövarna och rädda alla kvinnor.

Advokat Ulrika Rogland och journalisten och författaren 
Kerstin Weigl bidrog med konkreta exempel och kunskap 
om hur mäns dödliga våld mot kvinnor ser ut i verkligheten. 
Som alltid i frågan mäns våld mot kvinnor är det viktigt 
att komma ihåg att det drabbar verkliga, levande kvinnor. 
Kvinnor vi minns och fortsätter arbeta för. 

FOKUS: 
Dödsorsak Kvinna

M

Shilan Caman från Karolinska Institutet

Ulf Johansson, Regionpolischef Stockholm

Advokat Ulrika Rogland
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Unizons förbundsordförande Zandra Kanakaris och 
generalsekreterare Olga Persson avslutade dagen: 

Hela den här dagen kokar ner till en 
enda sak – kvinnosyn. Vi eftersöker 
ett större fokus på kvinnohat 
i arbetet mot mäns dödliga våld mot 

kvinnor – kalla gärna arbetet Operation: kvinnohat 
så det blir tydligt! Vi kräver att kvinnohat införs 
som grund för hatbrott.”

Vi kände alla hur viktig denna dag varit och bestämde oss 
snabbt för att arrangera fler konferenser på samma tema. 
Tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten arrangerades 
därför en uppföljningskonferens i Göteborg i november. 
Även den konferensen blev fullsatt och det var tydligt att 
ämnet berörde. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) 
höll ett tal som manade till handlingskraft: 

Dessa kvinnor och barn förpliktigar. 
Vi har ett ansvar att agera, inte 
minst vi politiker har ett ansvar 
att agera för att få slut på våldet. 

En oerhört viktig barnrättsfråga i de här fallen 
är vårdnadsfrågan. Vi har fall när en pappa som 
har mördat en mamma får behålla vårdnaden av 
barnen. Och jag förstår ilskan som det här väcker 
hos många. Har man mördat barnens mamma 
är det svårt att se hur man kan vara en bra 
förälder för sitt barn. Då har man förverkat det 
förtroendet.”

Förbundsordförande Zandra Kanakaris och generalsekreterare Olga Persson
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN DEN 8 MARS
På Internationella kvinnodagen den 8 mars offentliggjordes 
att Sverige och Frankrike kommer att ta gemensamma 
krafttag för att avskaffa prostitution. Kvinnorörelsen i 
Sverige, Frankrike och internationellt välkomnade det 
efterlängtade beskedet och träffade utrikesminister Margot 
Wallström. En viktig del av offensiven består i att förespråka 
förbud mot sexköp som nu införts i allt fler länder inklusive 
Frankrike. Utrikesministrarna skrev: ”Oavsett om den är 
laglig eller inte innebär prostitutionen alltid att sårbara 
och utsatta människor tvingas leva under omänskliga 
förhållanden. Därför har Frankrike och Sverige en tydlig 
hållning där vi vänder oss emot att betrakta prostitution 
som arbete.” Kvinnorörelsen i Sverige, Frankrike och runt 
om i världen välkomnade regeringarnas besked.

Kvinnorättsaktivister på Unizons jourer över hela landet 
uppmärksammade Internationella kvinnodagen den 8 
mars. Jourerna bjöd in till föreläsningar och anordnade 
manifestationer, samtidigt som det dagliga arbetet med 
att stötta och skydda kvinnor, tjejer och barn som utsatts 
för mäns våld fortsatte. Flera jourer hade bokbord och 
informerade om sin verksamhet.

Unizon genomförde också 8 mars-kampanjen ”Lön hela 
dagen”. Siffran för lönegapet mellan kvinnor och män var 
11,3 procent. Baserat på en arbetsdag från kl. 8-17 innebär 
det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor slutar få 
betalt för sitt arbete klockan 16:06. ”Lön hela dagen” är en 
sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund 
och kvinnorörelsens organisationer. Tillsammans arbetar 
vi för att även kvinnor ska få lön hela dagen. Sedan 
rörelsen bildades har klockslaget flyttats fram från klockan 
15:51 till klockan 16:06. I februari samlades rörelsen och 
bildade det nya klockslaget på Sergels torg i Stockholm och 
den 8 mars spreds budskapet ”Efter klockan 16:06 jobbar 
kvinnor gratis. Dags för #lönheladagen” i debattartiklar 
och på sociala medier.

Att arbeta mot mäns köp av 
kvinnors och flickors kroppar är en 
av de viktigaste rättighetsfrågorna 
för kvinnor och avgörande i arbetet 

för att alla människor ska leva fritt från våld och 
åtnjuta fulla mänskliga rättigheter.” 
Olga Persson, generalsekreterare, Unizon.  

INTERNATIONELLA FLICKADAGEN 11 OKTOBER
De allra flesta som hör av sig till Unizons tjej- och ungdoms-
jourer är tjejer under 18 år, det vill säga barn enligt FN:s 
barnkonvention. Den 11 oktober uppmärksammades 
Internationella Flickadagen av Unizon tillsammans med 
flertalet tjej- och ungdomsjourer med en gemensamt 
skriven debattartikel med rubriken ”Vi behöver en tjej-
miljard” för att uppmärksamma tjejers och flickors psykiska 
ohälsa som ofta kan härledas till killars våld och övergrepp. 

Runt om i landet arrangerades föreläsningar och det 
dagliga arbetet med att stötta, skydda, förebygga och 
påverka fortgick.

INTERNATIONELLA DAGEN MOT VÅLD 
MOT KVINNOR 25 NOVEMBER
25 november är FN:s internationella dag för avskaffandet 
av våld mot kvinnor. Runt om i landet arrangerade Unizons 
jourer ljusmanifestationer, föreläsningar och andra event.
Unizons generalsekreterare Olga Persson deltog i TV4 
Nyhetsmorgon tillsammans med jämställdhetsminister 
Åsa Lindhagen och ställde krav på ett liknande 34-punkts-
program som regeringen gjort för att arbeta mot gäng-
kriminalitet. En debattartikel skrevs tillsammans med 
Jämställdhetsmyndigheten om att mäns dödliga våld 
mot kvinnor måste stoppas.

FN-dagar

Lön hela dagen, 8 mars 
på Sergels Torg
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Insamlingar: till 
Unizons arbete

Bicky Chakraborty, ägare Elite Hotels, Unizons 
generalsekreterare Olga Persson och designer Lars Wallin

BRINN FÖR JOSEFIN
Under året samlades 100 000 kronor in till Unizon, 
från försäljningen av Josefin Nilssons minneslykta 
”Älska mig” (10% av försäljningen gick till Unizon). 
Lyktan togs fram av Majas Cottage och fanns att köpa 
både på webb och i utvalda butiker. Vi sänder ett stort 
tack till Josefin Nilssons familj och tack till Majas Cottage 
som skänkte en del av försäljningen till Unizon. Även 
ett printtryck med texten ”Älska mig för den jag är” togs 
fram av Ylva Skarp som sålde trycket och lät intäkterna 
oavkortat gå till Unizon.

EFVA ATTLINGS SMYCKE ”HOLD BACK”
Efva Attling valde att stötta och uppmärksamma det 
livsviktiga arbete som jourerna gör för att stötta och 
skydda kvinnor och barn och förebygga mäns våld 
genom att designa ett smycke, som symboliserar 
kvinnors motstånd mot våldet. Halsbandet Hold Back 
föreställer en hand som stoppar ett knytnävsslag. 
100 kr av varje sålt smycke skänktes till Unizon.

ELITE HOTEL MARINA TOWERS 
JULKLAPPSINSAMLING
Elite Hotel Marina Tower i Stockholm ordnade en 
julklappsinsamling till förmån för alla barn som bor på 
våra jourer runtom i landet! Insamlingen invigdes den 
1 december med att designern Lars Wallin avtäckte den 
gran han dekorerat på hotellet och som allmänheten 
kunde lägga sina julklappar under. Efter insamlingen 
åkte Unizons generalsekreterare Olga Persson till Somaya 
kvinno- och tjejjour i Stockholm, Agera kvinnojour i 
Solna, Alla kvinnors hus i Stockholm och Kvinnocenter 
Tensta-Hjulsta i Tensta för att dela ut julklappar. Resten av 
klapparna skickades med post till jourer runtom i landet.
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U
nizons alla medlemmar har avgörande 
erfarenheter för riksförbundets 
politiska påverkansarbete. Att gå 
samman, att synliggöra vem som 

är ansvarig för våldet och avlasta skuld och 
skam hos utsatta kvinnor är fortfarande 
basen och grunden i allt förbundet gör, 
särskilt i påverkansarbetet. Liksom tidigare 
år stärkte förbundet under 2019 sin expert- 
och påverkansroll, i media såväl som i 
referensgrupper och i möten med politiker.

Kommunikation 
och påverkan

Dokumentären ”Älska mig för den jag är” om Josefin 
Nilsson och våldet hon utsattes för väckte stort engagemang 
i samhället och satte ljuset på mäns våld mot kvinnor. 
Unizons expertis och kunskap efterfrågades och förbunds-
ordförande Zandra Kanakaris och generalsekreterare Olga 
Persson intervjuades bland annat i TV4 Nyhetsmorgon, 
SVT:s Gokväll och TV4:as Efter fem.  

Under året fortsatte vi att lyfta jourrörelsens unika 
röst och avgörande samhällsbärande funktion, bland 
annat med jourrörelsens kravlista till den nya regeringen 
som tillträdde den 21 januari 2019. Vi påpekade 
nödvändigheten av en sexualundervisning som förebygger 
mäns och killars övergrepp på kvinnor och flickor, lyfte 
motivet kvinnohat som grund för hatbrott och fortsatte att 
arbeta för stabil och långsiktig finansiering för jourerna. 
Vi tydliggjorde också vår ställning i frågan om den svenska 
sexköpslagen i en offentlig debatt tillsammans med andra 
kvinnorättsorganisationer med anledning av RFSL:s 
ställningstagande mot den. Debattartikeln där vi krävde 
en lag mot de skadliga sexrobotarna blev den veckans mest 
lästa på expressen.se och en stor snackis. Sammanlagt 
publicerades 22 debattartiklar.

TV-INTERVJUER
TV4 Nyhetsmorgon, 24 mars
Olga Persson om Brinn för Josefin. 
SVT Gokväll, 28 mars
Zandra Kanakaris om mäns våld mot kvinnor. 
TV4 Efter fem, 29 mars
Zandra Kanakaris om Brinn för Josefin. 
SVT Nyheter/Norrbotten, 11 april
Olga Persson om pornografins skadeverkningar.
TV4 Nyhetsmorgon, 25 november
Olga Persson om mäns dödliga våld mot kvinnor. 

DIGITALA MEDIER
En stor del av Unizons kommunikation, med medlemmar 
såväl som med externa målgrupper, sker via sociala 
medier och hemsidan. Antalet besökare och interaktioner 
på Unizons digitala medier ökade under 2019. De sociala 
medierna som Unizon använde var liksom föregående 
år Facebook, Twitter och Instagram. Ett LinkedIn-konto 
startades också för att nå en delvis annan målgrupp. 

Antalet följare på förbundets Facebook-sida ökade med 
25 procent till 8 966 följare och antalet gillamarkerningar 
av sidan ökade med 23 procent till 8 851 gillamarkeringar 
för sidan. Även på Twitter och Instagram ökade antalet 
följare och interaktioner och vi nådde ut till allt fler. 
Nedan följer en jämförelse med 2018 i antal (2018 inom 
parentes). 

Antal följare sociala medier (2018 inom 
parentes)
Facebook                8 966 (6 747)
Facebook (gillar sidan) 8 851 (6 812)
Instagram                          6 785 (ingen jämförelsesiffra)
Twitter                               4 304 (ingen jämförelsesiffra) 
LinkedIn                              233 (ny sida 2019)

Unizons hemsida fortsatte att fungera som hjälp att hitta 
stöd och skydd samt som kunskapskälla. Under 2019 
hade unizon.se 239 228 unika sidvisningar, en ökning 
med cirka 15 procent jämfört med 2018. De mest besökta 
sidorna utöver startsidan var ”Hitta jour” och faktasidan 
”Mäns våld mot kvinnor”.

Två lyckade digitala kampanjer var barnrättskampanjen 
som startade på Internationella barndagen den 7 
oktober och som avslutades 31 december, inför att 
Barnkonventionen skulle bli svensk lag 1 januari 2020, 
och julkalendern med olika Unizonställningstaganden och 
budskap varje dag.

PODCASTS 
Under året intervjuades Unizons förbundsordförande 
Zandra Kanakaris i Kvartals Fredagsintervjun. 
Generalsekreterare Olga Persson intervjuades i följande 
podcasts: Våld i nära relationer (avsnitt 7, 19 januari), 
Supermorsorna (avsnitt Män som hatar kvinnor, 5 april), 
Älsklingspodden (avsnitt 48, 10 juli), Ångestpodden 
(avsnitt 249, 31 oktober).

Åsa Lindhagen och Olga Persson  på TV4
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Nu är det som vi har straffrihet för våldtäkt 
Aftonbladet, 22 januari

Kvinnor får inte betalt efter 16.06 
Aftonbladet, 13 februari
Publicerad med Sveriges Kvinnolobby och 16.06-rörelsen

Gör inte mäns våld mot kvinnor till en vinstaffär 
Dagens Samhälle, 15 februari
Om upphandling, tillsammans med Roks

Vi behöver en lag mot skadliga sexrobotarna
Expressen, 20 februari
Publicerad med Sveriges Kvinnolobby och Roks

Visa i handling vad arbetet mot mäns våld är värt 
Svenska Dagbladet, 5 april
Publicerad tillsammans med #metoo-grupperna + andra

Inför kvinnohat som grund för hatbrott 
Aftonbladet, 13 april

Krafttag krävs mot unga killars våld mot tjejer 
Svenska Dagbladet, 15 maj

Kvinnojourer är inte vilka tjänsteföretag som helst
Dagens Samhälle, 19 maj
Om upphandling, tillsammans med Roks och Forum

Mer krävs för att stoppa sextrakasserier
Svenska Dagbladet, 29 maj
Publicerad med Sveriges Kvinnolobby, Föreningen 
Tillsammans och Roks

Våld mot kvinnor måste ses som hatbrott
Arbetet, 29 juni

Dags för ändamålsenlig sexualundervisning
ETC, 9 juli
Publicerad tillsammans med Fatta, SNAF, Sveriges 
Kvinnolobby

Använd lagstiftningen till barnens rättigheter, 
inte förövarens
Arbetet, 8 oktober
Publicerad tillsammans med barnnätverket

Täpp till kryphålen som surrogatföretag utnyttjar
Svenska Dagbladet, 9 oktober
Publicerad tillsammans med Sveriges Kvinnolobby, 
Wonsa, MÄN med fler

Vi behöver en tjejmiljard
Dagens Arena, 11 oktober
Publicerad tillsammans med Unizons tjej- och 
ungdomsjourer

Därför måste vi behålla sexköpslagen
ETC, 14 oktober
Publicerad med en rad andra

Nej RFSL, vi ska inte legalisera prostitution 
Aftonbladet, 25 oktober
Publicerad med Sveriges Kvinnolobby, #intedinhora 
och Roks

Vi reagerar när kvinnor görs till handelsvaror 
Aftonbladet, 31 oktober
Slutreplik i RFSL-debatten. Publicerad med Sveriges 
Kvinnolobby, #intedinhora och Roks

Thaisalongerna som säljer sex blir allt fler
Aftonbladet, 25 november
Publicerad tillsammans med Realstars, Talita, med fler

Upprop angående kampen mot mäns våld 
mot kvinnor 
Feministiskt perspektiv, 25 november 
Adresserat till Justitieutskottet och Justitiedepartementet. 
Inskickat med Tryggare Sverige med fler

Mäns dödliga våld mot kvinnor måste stoppas
ETC, 26 november
Publicerad tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten

Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att de 
nationella jämställdhetspolitiska målen ska få 
genomslag
Göteborgs-Posten, 9 december
Replik på Jesper Sandströms ledare, tillsammans 
med Talita

Att porr leder till sexuellt våld är inte en åsikt 
utan ett faktum
DN, 11 december
Replik på Lisa Magnussons ledare, tillsammans med 
Talita och Anna Skarhed

REMISSVAR
Under året lämnade Unizon svar på remisser avseende:
• Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld mellan 

närstående samt mot uppmaning och annan psykisk 
påverkan att begå självmord, SOU 2019:32

• Handlingsplan Stockholms läns landsting mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 2019–2021

• Utkast till samverkansöverenskommelse och 
länsövergripande uppdragsbeskrivningar för 
ungdomsmottagningarna i Stockholms län

• Motion om ökat skydd mot våld för personer inom LSS 
Alexandra Mattsson Åkerström (V) Kommunstyrelsen 
Rotel VIII

• Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller 
kunskapsområdet sex och samlevnad, 2018:01394 

D
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I
juni 2019 släppte Unizon Kvinnofrids-
barometern 2019, där förbundet för 
tredje gången granskade kommunernas 
arbete mot mäns våld mot kvinnor och 

våld i nära relation. Kvinnofridsbarometern 
bygger på en enkät till landets 290 kommuner 
och 177 kommuner besvarade den, vilket ger 
en svarsfrekvens på 61 procent.

KVINNOFRIDSARBETET INTE PRIORITERAT
Kvinnofridsbarometern 2019 visade att kvinnofridsarbetet 
i många av landets kommuner fortfarande inte är prioriterat 
eller strukturerat. Det finns stora brister när det gäller 
skyddsinsatser och stöd till kvinnor och barn, samt stöd 
för att förövare ska sluta att utöva våld. När vi jämförde de 
tre undersökta årens resultat var det svårt att identifiera 
några påtagliga framsteg, och i vissa fall såg vi tecken på 
försämringar. Trots den höga förekomsten av våld, samt att 
regering och riksdag har en nationell strategi för att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra, prioriteras inte arbetet 
i kommunerna.

Det går alldeles för långsamt. Mäns 
våld mot kvinnor är ett av våra 
största samhällsproblem. Ändå blir 
kommunernas arbete totalt sett inte 

bättre, utan brister både i skydd- och stödinsatser 
för kvinnor och barn. Även arbetet med att få 
förövare att sluta utöva våld och hållas ansvariga 
för våldet behöver förbättras kraftigt. Det är 
dags att kommunerna prioriterar arbetet med att 
mäns våld mot kvinnor och barn upphör.
Olga Persson, generalsekreterare för Unizon.

KVINNOR OCH BARN BLIR HEMLÖSA NÄR 
KOMMUNERNA BRISTER I ANSVAR
Den kommunala oförmågan att lösa hemlösheten för 
kvinnor och barn bidrar till att de fastnar på kvinno-
jourernas skyddade boenden. Det gör i sin tur att jourerna 
tvingas neka nya kvinnor och barn som söker akut skydd. 
Även om kvinnojouren eller socialtjänsten ofta lyckas 
hitta plats på ett annat skyddat boende till slut, händer 
det att socialtjänsten tvingas hänvisa till hotellhem eller 
vandrarhem, vilket inte är ett lämpligt alternativ. Det 
händer att kvinnor återvänder till förövaren, vilket i värsta 
fall kan leda till att han dödar henne.

Kvinnofridsbarometern 2019 fick stort genomslag i media 
och den plockades upp av tidningar, radio och teve över hela 
landet. Det resulterade i ett 50-tal inslag och nyheter.

URVAL AV GRANSKNINGENS RESULTAT
• 55 procent av kommunerna saknar en analys av hur 

många i kommunen som är utsatta för mäns våld mot 
kvinnor/våld i nära relation och vilket behov av stöd och 
skydd som finns.

• Tre av fyra kommuner använder sig av ideella 
kvinnojourer för att erbjuda stöd, trots att erbjuda 
skyddat boende är en central uppgift för kommunerna 
när det handlar om kvinnofrid.

• Nära tre av fyra kommuner uppger att de saknar en 
aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för 
att säkra skolgången för barn i skyddat boende.

• Antalet boendenätter för kvinnor och barn på 
kvinnojour har ökat med 65 procent sedan 2012, från 40 
dygn 2012 till 66 dygn 2018.

• Nära fyra av tio kommuner saknar rutiner för att ge stöd 
i att få tillgång till permanent bostad efter våldsutsatthet.

• Var tredje socialchef saknar helt utbildning om mäns 
våld mot kvinnor/våld i nära relationer.

• Kvinno-, tjej-, och ungdomsjourer värderas högt, men 
långsiktiga överenskommelser och finansering saknas.

Kvinnofridsbarometern
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  Rankningen
Kommuner topp 5
1. Trollhättans stad, Västra Götalands län 
2. Sigtuna kommun, Stockholms län 
3. Solna stad, Stockholms län
4. Karlstads kommun, Värmlands län 
5. Göteborgs stad, Västra Götalands län 

Kommuner botten 5
172. Hultsfreds kommun, Kalmar län 
173. Nordmalings kommun, Västerbottens län 
174. Tranås kommun, Jönköpings län 
175. Älvkarleby kommun, Uppsala län 
176. Vansbro kommun, Dalarnas län
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Fokus: Ett jämställt
samhälle fritt från porr

Fokus under året var att fortsätta lyfta berättelser och 
upplevelser från Unizons kvinno-, tjej- och ungdomsjourer 
samt jourer specialiserade mot incest och andra sexuella 
övergrepp om porrens skadeverkningar till externt 
påverkansarbete. Varje berättelse som delas är viktig i 
arbetet för att uppmärksamma makthavare och omvärld 
på de enorma skador som porrindustrin står för och hålla 
porrindustrin ansvarig för våldet, både det våld som 
kvinnor och tjejer utsätts för i porrproduktion och det 
som visar sig i normaliseringen av sexuella övergrepp i 
samhället och särskilt bland barn och unga.

MENTORER I VÅLDSPREVENTION (MVP) 
OCH MACHOFABRIKEN
Två stora metodmaterial i våldsförebyggande arbete tog 
2019 steget att särskilt lyfta porrens påverkan på killars våld 
mot tjejer: Machofabriken och Mentorer i våldsprevention 
(MVP). Båda metoderna har tagits fram i samverkan mellan 
Unizon och organisationen MÄN. Förhoppningen är att 
stötta vuxna i olika verksamheter som möter unga att våga 
ta det viktiga samtalet om hur porren påverkar oss alla, 
och särskilt dess påverkan på sexualbrott. Runt om i landet 
vände sig också fler och fler verksamheter till någon av 
Unizons medlemsjourer för att kunna arbeta förebyggande 
med porrfrågan. Ett klokt val med tanke på jourernas 
expertkunskap om mäns och killars våld!

EN VECKA FRI FRÅN PORR
Under våren 2019 arrangerade Unizon för andra gången 
”En vecka fri från porr”. Professor Robert Jensen, USA, 
besökte Sverige och delade med sig av sitt arbete mot 
porr och hur män kan, och måste, ta ställning mot den 
porrkultur vi alla lever i. Under veckan arrangerades bland 
annat filmvisning av filmen ”Pornland” med efterföljande 

diskussion, ett samtal om män och porr (tillsammans med 
organisationen MÄN), och en stor konferens riktad till 
personal i skolan: Makt, sex och skolan (tillsammans med 
Sveriges Kvinnolobby). Konferensen blev snabbt fullbokad 
och hundratals deltagare från skolors elevhälsa var glada 
och lättade över att äntligen få diskutera porrens påverkan 
på unga.

M
åste man gå med på strypsex? Det är en fråga som blivit allt vanligare till 
Unizons tjej- och ungdomsjourer. Porrens påverkan på mäns och killars 
våld mot kvinnor och tjejer fortsatte att vara tydlig och alarmerande, 
och Unizon fortsatte under 2019 att arbeta för att #krossaporren som en 

avgörande del av det våldspreventiva arbetet.
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KUNSKAPSHÖJNING OM PORRENS 
SKADEVERKNINGAR
Stockholm var en av flera städer som under året satsade 
stort på kunskapshöjning om porrens skadeverkningar. 
Stadsdelsförvaltningen Enskede Årsta Vantör arrangerade 
kunskapshöjning för både fältare och fritidspersonal och för 
föräldrar under temat ”Detta möter ditt barn på nätet och 
så samtalar ni om det”.  Unizon, Ungdomsmottagningen 
och SNAF – sexualundervisningen ni aldrig fick föreläste 
och SNAF var tydliga med hur unga påverkas av porren: 

Vi får ibland frågan hur en värld 
utan porr skulle vara. Det är 
omöjligt för oss att svara på – hela 
våra liv har porren varit ständigt 
närvarande och påverkat oss.

PORRKRITISK SEXUALUNDERVISNING
Det blev under året också tydligt hur kvinno- och 
tjejjoursrörelsen fyller en lucka i skolans värld och 
att vi behöver koppla ihop vår kunskap med skolans 
sexualundervisningsuppdrag. Unizon valde bland annat att 
i sitt remissvar gällande förslag till ändringar i läroplaner 

vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad kritisera 
Skolverket för att man valt bort att benämna porrens 
skadeverkningar i läroplanen. Unizon träffade också 
Skolverkets generaldirektör för att diskutera frågan om hur 
skolan kan lära ut porrkritik och vara en porrfri miljö för 
barn och unga. 

I Almedalen arrangerade Unizon seminariet ”Från 
blommor och bin till gruppvåldtäkter: Sexualundervisning 
2.0”. Linda Jonsson, universitetslektor vid Barnafrid 
Linköpings Universitet, Åsa Kastbom, överläkare 
Linköpings Universitetssjukhus, Olivia Björklund 
Dahlgren, FATTA, Linus Sköld, Socialdemokraterna, 
och Unizons generalsekreterare Olga Persson samtalade 
med Sveriges Kvinnolobbys Malpuri Groth. Olga Persson 
uttryckte djup oro över att porrindustrin tagit över som 
barns och ungas sexualundervisning: 

Det är ofattbart att den nya 
digitaliseringsstrategin i skolan 
inte gått hand i hand med en 
barnskyddsstrategi. Om vi tar 

in hela världen i barns liv måste vi också stå 
beredda att skydda barnen!

Rebecka Andersson, Unizon 
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Pornografi, sexualiserat våld och mäns ansvar 
Varberg, 7 februari 
Föreläsning tillsammans med Ungdomsjouren Tigerlilja

INTERNATIONELLA BROTTSOFFERDAGEN
Porrens roll i sexualbrott mot barn
Stockholm, 22 februari

EN VECKA FRI FRÅN PORR
Makt, sex och skolan
Stockholm, 10 maj
Arrangemang: Unizon och Sveriges Kvinnolobby

Män & Porr
Stockholm, 10 maj
Arrangemang: Unizon och MÄN

Porr – barnens sexualundervisning?
Stockholm, 11 maj
Arrangemang: Unizon och Sveriges Kvinnolobby

ALMEDALEN
Från blommor och bin till gruppvåldtäkter: 
Sexualundervisning 2.0
Visby, 3 juli

SOCIONOMDAGARNA
Porr och prostitution i Sverige idag 
– unga tjejers erfarenheter
Stockholm, 20-21 november

Porr – barnens sexualundervisning
Stockholm, 26 november

Aktiviteter

Professor Robert Jensen 

Professor Robert Jensen, 
Olga Persson, generalsekreterare 
Unizon, Magnus Loftsson, Friends, 
och Meghan Donevan, Talita.
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SPJUTSPETSJOURERNA
De är spjutspetsen, de flyttar fram positionerna och är 
modiga och tydliga i den feministiska våldspreventionen; 
allt våldspreventivt arbete måste utgå från en könsmakts-
analys. Våldet upphör inte förrän förövaren slutar slå och 
för att våldet ska upphöra behöver män och killar ta sitt 
ansvar och vi behöver ifrågasätta stereotypa könsroller 
och bryta kopplingen mellan maskulinitet och våld. 

Unizons spjutspetsjourer var 2019:
Kvinnojouren Lund, Kvinno- och tjejjouren Jönköping, 
Novahuset, Indra (lämnade under 2019), Juventas, 
Stjärnjouren (lämnade under 2019), Föreningen 
Storasyster, Kvinnojouren Pärlan, Kvinnojouren Liljan 
och Tjejjouren Luleå (tillkom 2019).

Gruppen träffades vid fyra tillfällen under året och 
medlemmarna i gruppen syntes vid en rad evenemang 
och tillfällen. Efter gruppens önskan arbetade man utifrån 
temat hedersrelaterat våld och förtryck. Gruppen delade 
erfarenheter och diskuterade utmaningar och lösningar 
kring utåtriktat arbete och hur man kan ta sig an det 
motstånd vi ibland möter kring jourrörelsens frågor. 
Ett annat tema var att synliggöra hur tjejers psykiska 
ohälsa ofta bottnar i olika former av utsatthet för våld, 
viket Unizon belyste under MR-dagarna tillsammans 
med Tjejzonen, Föreningen Storasyster och tjejjouren.
se. På Blekinge läns psykiatrivecka föreläste Juventas 
Ungdomsjour och Kvinnojouren i Lund för nästan 1 600 
elever under två dagar om porrens skadeverkningar. 

WOW! 

PRAKTISK VÅLDSPREVENTION, METODER 
OCH MATERIAL
Ett praktiskt redskap i att starta upp långsiktigt vålds-
preventivt arbete i en kommun, på en skola eller ort är 
handboken ”Inget att vänta på” som tidigare gavs ut 
av MUCF i samarbete med Unizon och MÄN. Under 
året övertog Jämställdhetsmyndigheten ansvaret för 
boken och den reviderades inför nyutgivning i början av 
2020. Då boken i sin tidigare upplaga givits ut i 10 000 
exemplar, är vi glada och förväntansfulla att se hur den 
nya utgåvan kommer spridas och visa på goda exempel på 
hur man kan bedriva våldspreventivt arbete. 

MACHOFABRIKEN
Efter nästan ett år av revideringsarbete var det äntligen 
dags att lansera de nya och uppdaterade filmerna och 
övningarna i Machofabriken! De nya filmerna tar bland 
annat upp samtycke, utsatthet på nätet, porr och våld 
i ungas relationer. Spjutspetsjourerna men även andra 
intresserade medlemsjourer utbildades i det nya materialet 
under året, och metoden lanserades vid flera tillfällen, 
bland annat på bokmässan i Göteborg. Machofabriken är 
ett metodmaterial som ägs av Unizon och organisationen 
MÄN, och det har finansierats av Arvsfonden.

MENTORER I VÅLDSPREVENTION (MVP) 
Även metoden Mentorer i Våldsprevention (MVP) 
reviderades av MÄN under året och Unizon var med och 
gav det avgörande jourperspektivet på den nya modulen 
om porr. Unizon var även med på olika samverkansträffar, 
arrangemang och utbildningar. 

D
et våldspreventiva arbetet i Sverige och världen vilar på kvinnorörelsens kunskap och 
erfarenheter av att hantera konsekvenserna av mäns och killars våld. Att stötta och 
skydda är i sig preventivt och något alla Unizons medlemsjourer gör på daglig basis, 
vilket kompletteras med utåtriktat arbete. En grupp jourer som arbetar lite extra 

utåtriktat med det förebyggande arbetet samlas i det nätverk vi kallar spjutspetsjourerna. 

Fokus: 
Våldsprevention

Träff med spjutspetsjourerna: Åsa Sertenius 
(KJ/TJ Jönköping), Maria Vestrin (KJ Lund), 

Marit Leijer (Stjärnjouren), Therése Ekengren 
(Indra), Emilia Klaar (Novahuset), Åsa Bagger 

Hallsten (KJ Pärlan), Evelina Fältskog Aho 
(Juventas) och Hanna Nordberg, Unizon.
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JOURERNAS METODER
Jourerna har själva ofta en metod eller ett upplägg kring 
utåtriktat förebyggande arbete. Att prata om gränser, 
sunda relationer, samtycke, könsnormer och sociala 
medier är förebyggande och i en samtid där allt ska 
mätas och utvärderas är det viktigt att jourerna står stolta 
och minns att vårt arbete gör skillnad i ungas liv och 
förhindrar övergrepp och utsatthet.

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD
Unizon var fortsatt drivande i arbetet med den vålds-
preventiva veckan ”En vecka fri från våld” tillsammans 
med organisationen MÄN, med stöd av Jämställdhets-
myndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting och 
Länsstyrelserna. Det bubblade av våldspreventiva 
arrangemang över hela landet under veckan, ofta med 
Unizons medlemsjourer som motor. Under veckan 
anordnades till exempel ljusmanifestationer, filmvisningar, 
föreläsningar, panelsamtal och utställningar. Unizon och 
MÄN arrangerade tillsammans veckans slutkonferens 
i Stockholm, ”Våld på nätet – hur kan vi förebygga och 
stötta?”, med uppskattade föreläsningar av bland annat 
Maria Dufva och Joakim Medin. Några kommentarer från 
åhörarna var ”Väldigt aktuellt och relevant!” och ”Helt rätt 
i tiden, och som något vi missar idag eller åtminstone inte 
förstår helt.”

FÖRELÄSNINGAR FÖR KOMMUNER OCH LÄN
Unizon föreläste om våldsprevention vid en rad 
tillfällen, till exempel för Huddinge kommun, alla 
fältassistenter i Ronneby och närliggande kommuner och 
socialsekreterare i Hässelby-Vällingby i Stockholm.

AKTIVITETER
Forum Jämställdhet
Luleå, 30-31 januari
Unizons generalsekreterare Olga Persson deltog bl.a.  
i seminariet ”En feministisk definition av SRHR”

Råd för framtiden
Göteborg, 3-4 mars
Unizon deltog i posterutställning 

Lansering nya Machofabriken
Stockholm, 23 maj
Arrangör: Unizon och MÄN

Skolkuratorsdagarna
Karlstad, 7-8 oktober

MR-dagarna
Linköping, 14-16 november

En vecka fri från våld
Nationellt, 25 november – 1 december

Näthat, kvinnohat och strategier
Stockholm, 28 november
Arrangör: Unizon och MÄN

Våld på nätet – hur kan vi förebygga och stötta?
Stockholm, 29 november
Arrangör: Unizon och MÄN

Lanseringen nya moduler MVP 
– Mentorer i våldsprevention
Stockholm, 10 december

Kraftsamling mot könsstympning
Göteborg, 3-6 december
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten

Rebecka Andersson och Suada Dani på Unizon, Julia 
Engström från Föreningen Storasyster, Anna Garvander 
från Tjejzonen och Hanna Nordberg på Unizon.
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Startskottet för nätkampanjen var Sveriges firande av 
den internationella barndagen som hölls den 9 oktober 
2019. Kampanjen pågick under 13 veckor fram till 
barnkonventionens ikraftträdande den 1 januari 2020. 

ANVÄND LAGSTIFTNINGEN TILL BARNETS 
RÄTTIGHETER, INTE FÖRÖVARENS! 
Tillsammans krävde Unizon och barnnätverket att 
principen om barnets bästa och barnets rätt till skydd, stöd 
och delaktighet nu måste bli verklighet i praktiken i och 
med barnkonventionens ikraftträdande. Vi krävde följande: 

1. Obligatorisk vårdnadsöverflyttning när pappa 
har mördat eller allvarligt skadat mamma.

2. Snabba interimistiska beslut om vårdnad, 
boende och umgänge. 

3. Lagstadgad skolgång och förskola för alla 
barn som bor på kvinnojourens boende måste 
säkerställas. 

4. Garantera barns rätt till vård och behandling. 
Stödet ska vara individuellt anpassat efter 
barnets behov och den våldsutövande 
föräldern ska inte kunna motsätta sig detta 
eller på något sätt förhala eller försvåra 
stödinsatser till barnen. 

5. En genomgripande kunskapssatsning 
gällande barns rättigheter på statlig, regional 
och lokal nivå med fokus på barn som 
upplever våld i familjen. Alla eventuella 
sekretesshinder som motverkar samarbete 
för barns bästa måste tas bort. 

2019 sammanställde också Unizon, tillsammans med 
18 andra barnrättsorganisationer, en lista på frågor till 
FN:s barnrättskommitté att ställa till Sverige. Unizon 
fick med flera av sina hjärtefrågor bland annat om killars 
våld mot tjejer, våld mot barn som ett folkhälsoproblem 
samt vikten av att inkludera porrkritiska samtal i 
sexualundervisningen.

U
nizons jourer tog även i år del av berättelser om barn som kränkts och utsatts 
för våld och vars rättigheter inte respekterats, vilket visade på ett samhälle som 
brister. Därför hade vi tillsammans med Unizons barnnätverk under hösten 2019 
en nätkampanj under #barnpåkvinnojour och #barnkonventionen2020. Syftet var 

att höja barnens röster och deras rätt att få leva ett liv fritt från våld. Särskilt fokus under 
kampanjen var på barn på kvinnojour och de åtgärder som krävs för att flytta fram och stärka 
barns position som rättighetsbärare.  

Fokus: 
Vi är barnens röster!
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arnnätverket fungerar som Unizons 
samlade expertis om barnrätts-
frågor. Det består av barnansvariga 
från Unizons medlemsjourer med 

särskild spetskomptens inom området barn 
och trauma. 

Nätverket träffades fyra gånger under 2019. Tre träffar 
ägde rum i Stockholm och en träff i Malmö. Vid en av 
träffarna gavs en heldagsutbildning om barn, unga och 
trauma med professor Kjerstin Almqvist vid Karlstads 
Universitet, som varvade aktuell forskning och sina 
teoretiska kunskaper med sin långa praktiska erfarenhet 
av att arbeta med våldsutsatta barn. 

Under träffarna arbetade barnnätverket bl.a. med att 
ta fram nätkampanjen ”Vi är barnens röster”. Unizon, 
tillsammans med barnnätverket, fortsatte även under 
2019 att samla material till en barnpärm, som ska kunna 
användas vid samtal med barn. Unizons barnpärm är 
tänkt som ett hjälpmedel för jourerna i deras arbete med 
att ge stöd till barn och innehåller avsnitt med konkreta 
tips på hur man kan prata med barn, skapa rutiner, barns 
rättigheter, föräldrastöd samt säkerhet. Viktiga delar på 
nätverksträffarna var också att diskutera utmaningar och 
lösningar.

Under 2019 deltog 20 jourer över hela landet i nätverket: 
Agera kvinnojour, ATIM Kvinno- och Ungdomsjour, 
Familjefridsjouren i Höganäs, Frida Kvinnojour, Föreningen 
mot våld i nära relation i Nacka Värmdö, Helsingborgs 
kvinnojour, Järfälla kvinnojour, Kvinnojouren Anna, 
Kvinnojouren Blenda, Kvinnojouren Borås, Kvinnojouren 
Huddinge, Kvinnojouren Karlskrona, Kvinnojouren Mira, 
Kvinnojouren Moa, Kvinno- och tjejjouren i Jönköping, 
Kvinno- och tjejjouren Miranda, Mivida kvinnojour, 
Sollentuna kvinnojour, STHLM VÄST tjej- och kvinnojour 
och TROTS kvinnojour.

Barnnätverket föreläste också på Unizons medlems-
utbildning och delade med sig av sin kunskap, erfarenhet 
och arbetssätt.

Barnnätverket

B
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Medverkan och 
arrangemang

FORUM JÄMSTÄLLDHET
Unizon deltog i Forum Jämställdhet i Luleå, 
30-31 januari, med bokbord samt i seminariet 
”En feministisk definition av SRHR” där vi lyfte 
vikten av arbetet mot porr och prostitution, att 
inkludera frihet från sexuella övergrepp, sexuellt 
våld, prostitution och porr i begreppet SRHR 
och Sveriges ansvar att föra det arbetet framåt 
internationellt.

BARNRÄTTSDAGARNA
Unizon deltog på Barnrättsdagarna i Örebro där 
temat för 2019 var ” Alla barns rätt till jämlika 
uppväxtvillkor.” Intresset var stort i Unizons 
monter och materialet hade en strykande åtgång. 
Många ville diskutera porrens skadeverkningar 
och hur man bäst pratar med barn om våldet de 
ser i porren.

JÄRVAVECKAN
Järvaveckan genomfördes den 12-16 juni och 
Unizon erbjöd medlemmarna tältplats den 14-16 
juni. nxtMe, Somaya, Sollentuna kvinnojour, IKKR-
Kvinnojouren Nina, Indra och Ungdomsjouren 
Bellis använde sig av möjligheten att stå i tältet.

STOCKHOLM PRIDE
Unizon gick sommaren 2019 sedvanligt i paraden på 
Stockholm Pride tillsammans med  uppskattningsvis 
50-70 deltagare från 11 medlemsjourer.

UTBILDNING I INKLUDERANDE BEMÖTANDE
Unizon, RFSL:s brottsofferjour och BOJ, 
Brottsofferjouren Sverige, har sedan flera år 
tillbaka samverkat för att höja kunskapen om våld 
mot, och i, LHBTQ-personers relationer. 

Suada Dani, Maria Björsson, Hanna Nordberg 
och Rebecka Andersson på Unizon.

Tanja Hillberg,
Unizon

Från vänster: Josefine Högström, Elèonora Plånborg, 
Jonna Alm, Linnéa Söderström, Astrid Eckerbom, 

Camilla Skyttman (samtliga från Kraftbyrån)
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SOCIONOMDAGARNA
Unizon hade en välbesökt monter och generalsekreterare 
Olga Persson och förbundsordförande Zandra Kanakaris 
höll i föreläsningen ”Porr och prostitution i Sverige idag 
– unga tjejers erfarenheter” som fick högsta betyg i 
Socionomdagarnas utvärdering. Unizon bekostade också en 
egen monter för medlemmarna. De medlemmar som stod 
i egen monter var 1000 Möjligheter, Somaya, Rise, Trots, 
Alltid Sedd, Atsub, nxtME och Kvinnojouren Linnéan.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSDAGARNA
MR-dagarna pågick 14-16 november i Linköping med 
temat ”Rätten till hälsa”. Unizon deltog med en monter och 
arrangerade det välbesökta seminariet ”Tjejers psykiska 
ohälsa – en konsekvens av killars våld”

ALMEDALEN
Almedalen är en viktig påverkansvecka för förbundet och 
både seminarier och mingel var välbesökta och uppskattade. 
Unizon deltog på Almedalsveckan bland annat med 
seminarier om vikten av den idéburna jourrörelsen som 
röstbärare för kvinnor och barn som utsatts för våld, 
om femicide och män som hatar kvinnor, feministiskt 
CSR – ett modernt hållbarhetsarbete och bjöd även in till 
”Skyddsvästar och kvinnokamp” – ett mingel tillsammans 
med säkerhetsföretaget SRS, Scandinavian Risk Solutions. 
Unizons generalsekreterare Olga Persson representerade 
Unizon i ett flertal paneler och möten, flera Unizonjourer 
var på plats och arrangerade seminarium samt stod i 
Unizons tält på Hamngatan.

Jourer som var på plats i tältet den 2 juli:
Föreningen Storasyster
Ungdomsjouren Juventas
Alla Kvinnors Hus
Ungdomsjouren Bellis
Kvinnojouren Amanda
IKKR Kvinnojouren Nina
nxtME

Unizons arrangemang under 
Almedalsveckan:

Vad händer med mig om min mamma dör?
Umgängesrätten är inte en föräldrarätt utan en barnrätt. 
När ordet umgängesrätt nämns avses i allmänhet 
föräldrars rätt till umgänge fast egentligen är det barnet 
som har rätt till umgänge. Mammor tvingas dagligen att 
utstätta sina barn för umgänge med en våldsam pappa. 
I vilken annan situation tvingas brottsoffer att regelbundet 
träffa, leva och växa upp med sin förövare? 
Medverkande: Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, 
Rebecca Lagh, Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca 
Lagh och Åsa Landberg, leg. psykolog, sakkunnig i frågor 
om våld mot barn, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 
Moderator: Tanja Hillberg, verksamhetsutvecklare 
barnfrid, Unizon.

Olga Persson i Almedalen med Lisa Lindström och 
Mikael Thörn från Jämställdhetsmyndigheten och 
Armin Azadkhan, Fryshuset
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Från blommor och bin till gruppvåldtäkter: 
Sexualundervisning 2.0
Att koncentrera sex- och samlevnadsundervisningen på 
hur man skyddar sig mot graviditet och könssjukdomar 
tillhör en svunnen tid. När tillgång till pornografi 
finns i varje barns mobiltelefon och när en av fyra 
killar i 18-årsåldern konsumerar porr dagligen måste 
sex- och samlevnadsundervisningen moderniseras för 
ett större fokus på samtycke, normer och sexualitet. 
Medverkande: Linda Jonsson, universitetslektor vid 
Barnafrid vid Linköpings universitet, Åsa Kastbom, 
överläkare Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset 
Linköping, Olga Persson, generalsekreterare Unizon, 
Olivia Björklund Dahlgren, Ordförande FATTA, Linus 
Sköld, fd rektor och S-riksdagsledamot. 
Moderator: Malpuri Groth, Sveriges Kvinnolobby.

Upphandling = Kvinnojourernas död?
En fristående kvinnorörelse är avgörande för en stark 
lagstiftning om kvinnofrid och barnfrid. Nu hotas den 
idéburna jourrörelsen av upphandling och konkurrens-
utsättning. Hur ser framtiden ut? Ska mäns våld vara en 
vinstaffär för privata företag? Flera kommuner har börjat 
upphandla skyddat boende för kvinnor och barn. Vilka 
konsekvenser får det? 
Medverkande: Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor 
och riksdagsledamot, Lars Bryntesson, regionpolitiker 
Region Stockholm (S), Marie Unander-Scharin, ordförande 
för Kvinnojouren Sigtuna och styrelseledamot Unizon. 
Moderator: Olga Persson, generalsekreterare Unizon. 

Det stora kvinnohatet
Förra året mördades 22 kvinnor av en man de hade eller 
hade haft en relation med, jämfört med 10 kvinnor år 2017. 
Trots detta så genererar en kvinna strypt i sin egen säng i 
lägenheten där hennes femåring ligger och sover i rummet 
bredvid inte samma kraftfulla politiska satsningar som en 
man skjuten på gatan av en annan man.
Medverkande: Anna Maria Corazza Bildt, Ida Östensson, 
ordförande Make Equal, Mikael Thörn, senior utredare 
Jämställdhetsmyndigheten, Nina Forselius, utredare BRÅ, 
Pia Sjunnegård Dahlbom, bitr. regionpolischef Stockholm. 
Moderator: Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Säkerhetsarbete – avgörande för ett jämställt 
samhälle fritt från våld!
Vilken roll spelar säkerhetsföretagen i arbetet för 
jämställdhet och ett samhälle fritt från våld? Unizon och 
SRS, Scandinavian Risk Solutions, två i grunden olika 
organisationer, presenterar gemensamma erfarenheter 
för att inspirera fler till ett modernt, jämställt CSR- och 
hållbarhetsarbete för företag och organisationer. 
Medverkande: Ilya Treutiger, VD, SRS och Olga 
Persson, generalsekreterare Unizon. 
Moderator: Matilda Karlsson, SRS. 
Arrangör: Unizon och SRS.

Anna Maria Corazza Bildt, Nina Forselius, 
Mikael Thörn, Pia Sjunnegård Dahlbom 

och Ida Östensson
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Skyddsvästar och kvinnokamp – Almedalens stora 
mingel om säkerhetsbranschen och jämställdhet!
SRS, Scandinavian Risk Solutions och Unizon välkomnade 
till Almedalens härligaste mingel för vänner och kollegor 
där vi möttes och diskuterade hur värdegrund och 
uppförandekod inom säkerhetsbranschen kan vara ett 
recept för ett jämställt samhälle fritt från våld. 
Panel: Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot C, Veronica 
Palm, ordförande Alla kvinnors hus, Ilya Treutiger, VD, 
SRS, Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande. 
Moderator: Olga Persson, generalsekreterare, Unizon.

Unizon och Unizons jourer 
arrangerade eller medverkade i:

9 av 10 män som misshandlar kvinnor får frikort 
– när tar samhället ansvar?
Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Under 2018 
anmäldes 28 700 fall av misshandel mot kvinnor över 18 
år. Hur ser makten, våldet och feminismens kamp ut? 
Medverkande: Carin Götblad, regionpolischef Mitt, 
Susanna Udvardi, verksamhetschef Freezonen och 
Margareta Garpe, dramatiker, regissör, Grupp 8. 
Arrangör: Freezonen.

Regeringens och polisens arbete mot heders-
relaterat våld och brottslighet (Freezonen deltog)
Hedersnormer innefattar ett brett spektrum av allvarlig 
brottslighet och omfattar inte bara barnäktenskap, tvångs-
äktenskap och könsstympning utan också brott som mord, 
kvinnofridskränkning, misshandel, hot, ofredande, olaga 
förföljelse mm. 
Medverkande: Carin Götblad, regionspolischef Mitt, 
Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister, Susanna Udvardi, 
verksamhetschef Freezonen, Sakine Madon, journalist, 
Helena Vilhelmsson, Centerkvinnor m.fl. 
Arrangör: VHEK

Vilket är samhällets ansvar för våldsutsatta barn i 
rättsprocessen?
Barn tvingas till umgänge med våldsutövande föräldrar 
och den förälder som vill skydda sitt barn riskerar att 
förlora vårdnaden. Hur kan situationen för våldsutsatta 
barn i vårdnadsprocess förbättras? 
Medverkande: Olga Persson, generalsekreterare 
Unizon, Karin Ödqvist, UNICEF Sverige, Mikael Mellqvist, 
Gotlands tingsrätt och Linn Moser Hällen, socionom m.fl. 
Arrangör: Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh.

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 
Rebecca Lagh, Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh och Tanja Hillberg, Unizon.
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Vad händer bakom stängda dörrar?
Vad kan politiker och samhällsaktörer göra för att förbättra 
nyanlända kvinnors situation? Filmvisning av dokumentären 
Bakom stängda dörrar med efterföljande panelsamtal. 
Medverande: Olga Persson, generalsekreterare Unizon, 
Arrangör: IKKR-Kvinnojouren Nina.

Behövs de ideella kvinnojourerna i Sverige?
Installation och levande musik för en visuell upplevelse 
och känsla av kraften i kvinnojourernas arbete. 
Arrangör: Trots kvinnojour

Sexualitet efter sexuella övergrepp 
– den dolda problematiken
Att bli utsatt för sexuellt våld kan påverka individens hälsa, 
såväl psykiskt som fysiskt. Hösten 2017 gav #metoo röst 
åt tusentals vittnesmål om sexuella övergrepp. Men varför 
pratar vi så lite om hur den sexuella hälsan kan påverkas av 
att bli utsatt för sexuellt våld? 
Medverkande: Rebecca Sjöstrand, projektledare och 
Rebecka Göransson, socionom och sexolog, båda från 
Föreningen Storasyster och projektet Hela Mig. 
Arrangör: Föreningen Storasyster

2020 blir barnkonventionen lag, men alla barn har 
inte samma rättigheter
Det är inte självklart att alla barn i Sverige får sina rättig-
heter tillgodosedda. Detta gäller inte minst nyanlända 
barn och unga som ofta saknar kunskap om vad de har rätt 
till i sitt nya land. Hur kan man arbeta för att i praktiken 
implementera barnkonventionen? Arrangör: Freezonen

Så förebyggs (unga) mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck
Hur kan samhället bli bättre på att förebygga mäns 
våld genom en genusförändrande ansats där problemet 
synliggörs och ansvar kan utkrävas, av både individ och 
samhällsinstitutioner? 
Medverkande: Olga Persson, generalsekreterare, 
Unizon, Mikael Thörn, Lisa Lindström och Bosse Parbring 
från Jämställdhetsmyndigheten. 
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten

Från porrkultur till samtyckeskultur
Juventas Ungdomsjour föreläser om varför vår samtid 
uppmuntrar våldspornografi istället för ömsesidighet 
och samtycke. Vad får det för konsekvenser för individen 
och för samhället? Hur kan en ungdomsjour arbeta inom 
skolan för att förebygga mäns och killars våld? 
Arrangör: Juventas ungdomsjour.

Ett samhälle fritt från våld, en önskedröm 
eller rättighet?
Alla människor har rätt att leva ett liv fritt från våld. För att 
uppnå detta är jämställdhet helt nödvändigt. Hur skapar vi 
tillsammans ett samhälle där rätten till frihet från våld och 
förtryck inte är en önskedröm utan en självklarhet? 

Medverkande: Kristina Athlei, Region Jönköpings 
län och Rebecka Andersson, verksamhetsutvecklare 
förebyggande arbete, Unizon.  
Arrangör: Region Jönköpings län.

Informera, ej skambelägga – om porrkritiska 
samtal med barn och unga
Porr är ett eskalerande folkhälsoproblem vars 
konsekvenser är allvarliga både för de som tittar och de 
som befinner sig i porrindustrin. Behovet av att motverka 
porrens skadeverkningar på alla samhällsnivåer är stort. 
Vad kan vi konkret göra? 
Medverkande: Olga Persson, generalsekreterare, 
Unizon, Meghan Donevan och Daniel Israeli från Talita, 
Louise Lindblom, Svartedalsskolan i Göteborg, Anna 
Christiansson, Ungdomsjouren Tigerlilja. 
Arrangör: Talita.

Skuld och skam – orsak och verkan på livet
Den psykiska ohälsan har ökat markant senaste decenniet 
i Sverige. Mycket forskning mäter ohälsa men färre studier 
tar reda på de bakomliggande orsakerna. Skuld och skam 
reglerar och gör att vi människor håller oss inom ramen 
för vad som vi ska och får göra. Vad gör egentligen skuld 
och skam med oss?
Medverkande: Anna Garvander, generalsekreterare 
Tjejzonen, Christina Olsson, generalsekreterare Sveriges 
Makalösa Föräldrar, Rahebe Rezai Nejad, Hjärnkoll. 
Moderator: Inger Händestam, förbundsordförande SPES. 
Arrangör: Tjejzonen m.fl.

Tjejmiljarden – så minskar vi tjejers 
psykiska ohälsa
Det femte jämställdhetspolitiska delmålet är jämställd 
hälsa, men tjejer är den grupp som lider av psykisk ohälsa 
i störst utsträckning. Självskadebeteende, ätstörningar 
och depression präglar många flickors liv. Dags för 
regeringen att satsa en miljard på att främja tjejers hälsa. 
Medverkande: Anna Garvander, generalsekreterare 
Tjejzonen, Nina Rung, kriminolog och Karin Adelsköld, 
författare och komiker. Arrangör: Tjejzonen.

Att sona sitt brott – kan samhället och 
rättsväsendet enas? 
Det senaste årets debatt har till stor del kretsat kring 
yttrandefrihet och integritet, rättssäkerhet och 
folkdomstolar. Hur värnar vi rättssäkerheten för alla 
parter? Kan rättsväsendet garantera upprättelse för 
brottsoffer och en rättssäker prövning för den som påstås 
ha begått ett brott? 
Medverkande: Olga Persson, generalsekreterare 
Unizon, Ängla Eklund, Ordförande, jurist, Institutet för 
Juridik och Internet, Nina Rung, Kriminolog, föreläsare, 
debattör, Huskurage, Myra Åhbeck Öhrman, debattör, 
Elin Sundin, Maktbyrån. Arrangör: Maktbyrån och 
Institutet för juridik och Internet. 
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Skolverkets förslag till ändringar 
i läroplaner vad gäller kunskaps-
området sex och samlevnad, 
2018:01394

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR:
Unizon är en riksorganisation som samlar 141 kvinno-, 
tjej- och ungdomsjourer samt andra stödorganisationer 
som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. 
Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och 
påverkan utifrån en kunskap om våld, kön och makt.

Unizons medlemsjourer har sedan 1996 arbetat med 
utåtriktad, universell våldsprevention riktat mot främst 
grund- och gymnasieskolan. För att uppnå förbundets 
vision om ett jämställt samhälle fritt från våld är det 
av största vikt att skolans läroplan genomsyras av en 
förståelse för den maktobalans som råder i samhället 
där män och pojkar är överordnade kvinnor och 
flickor och som utöver ojämställdhet i utbildning och 
på arbetsmarknaden även visar sig i olika former av 
övergrepp och våld, inte sällan i just skolan. Unizon 
välkomnar en konsekvensutredning avseende förslag till 
ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex 
och samlevnad, och en större granskning av kurs- och 
ämnesplaner inom samma område senare detta år.

Unizon tillstyrker förslaget om att ändra benämningen 
av kunskapsområdet till ”sexualitet och relationer”. 
Unizon vill dock betona vikten av även benämna inte 
enbart elevers rättigheter, frivillighet, ömsesidighet 
och respekt utan även elevers skyldigheter och ansvar 
att säkerställa att frivillighet, ömsesidighet och respekt 
finns i alla relationer och situationer. Det är även av 
största vikt att elever och lärare har en medvetenhet 
och maktförståelse kring de ojämlikheter som råder i 
samhället mellan kvinnor och män, pojkar och flickor och 
som har direkt och indirekt påverkan på möjligheten att 
samtycka, delta frivilligt och under vilka förutsättningar 
barn och vuxna har relationer och olika typer av 
förhållanden. Möjligheterna till att samtycka ser olika 
ut för kvinnor/flickor, pojkar/män. 

Unizon stödjer Skolverkets ställningstagande 
att samordna skrivningarna om jämställdhet så de 
sammanfaller med området sex och samlevnad. Unizon 
avstyrker dock de förslag som innebär att ersätta ”kvinnor 
och män, flickor och pojkar” med könsneutrala termer som 
exempelvis ”elever” och ”oberoende av könstillhörighet”. 
Förslagen går emot de jämställdhetspolitiska målen som 
styrks i strategin för jämställdhetsintegrering, och det går 
emot uppdraget att förtydliga jämställdhet i läroplanerna. 

Unizon anser att införandet av könsneutrala begrepp skulle 
innebära ett försvagande av jämställdhetsarbetet i skolan, 
precis som i resten av samhället. Jämställdhetsarbete 
handlar per definition om att fördela makt mellan män 
och kvinnor och pojkar och flickor som idag är ojämställt 
fördelad. Unizon föreslår därför att vid skrivningar kring 
jämställdhet förtydliga med skrivningen ”jämställdhet 
mellan könen”, så det inte råder tvekan kring att det som 
åsyftas är jämställdhet, inte jämlikhet. 

Pornografi är en stor del av kvinnor/flickor och män/
pojkars verklighet i en digital värld och måste särskilt 
adresseras. Pornografi kan definieras som kommersiellt 
grafiskt material i form av bilder, rörlig bild, eller text 
som explicit uttrycker sexuell underordning av kvinnor 
(eller män eller barn) där personen skildras som 
avhumaniserad och presenteras som objekt som njuter av 
förnedring, tortyr och/eller våld. Pornografi ska särskilt 
beaktas i detta regeringsuppdrag, vi motsätter oss starkt 
att Skolverket förslag är att inte använda begreppet 
pornografi (se 2.1).

Unizon delar också bedömningen att befintliga 
formuleringar i kurs- och ämnesplaner inte i tillräcklig 
grad tillgodoser detta syfte. 

Ny modell för statsbidrag till 
vissa ideella organisationer inom 
brottsofferområdet, Ds 2019:7

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR:
Unizon är ett riksförbund som samlar över 140 
kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt 
andra stödorganisationer som arbetar för ett jämställt 
samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, 
skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om 
våld, kön och makt. Jourerna arbetar på idéburen grund 
utan vinstintresse. 96 av våra medlemsorganisationer är 
kvinnojourer och majoriteten av dessa bedriver skyddat 
boende där de oftast på uppdrag av socialtjänst tar emot 
våldsutsatta personer, främst kvinnor och barn, som är i 
behov av stöd och skydd från en våldsam man. Mannen 
är oftast pappa eller styvpappa till barnen. Det skyddade 
boendet är en del i större stödkedja där stödsamtal, 
samtalsgrupper, hjälp vid flytt, barnverksamhet, chatt- 
och mailstöd m.m. utgör grunden för jourernas politiska 
påverkansarbete nationellt och lokalt. En självständig 
kvinnorörelse är, och har varit, avgörande för lagstiftning 
på kvinno- och barnfridsområdet. 

 
Unizons remissvar

Unizon  Verksamhetsberättelse 201940



ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER PÅ DS 2019:7
Promemorian innehåller flera delar som Unizon bedömer 
som positiva. Vi redovisar nedan de ställningstaganden 
där promemorians synpunkter och förslag 
överensstämmer med Unizons åsikter. Det handlar till 
exempel om att införa ett organisationsbidrag, samla olika 
statsbidrag i en och samma förordning och att det ska 
kunna gå att söka bidrag för två år i taget.

Vi redovisar även synpunkter där vi inte delar 
promemorians synpunkter och förslag. Det gäller till 
exempel två-års-regeln ör nystartade jourer och att det 
är ett och samma budgetanslag för bidrag till nationella 
respektive lokala organisationer. 

Ett problem med promemorian är dock de 
utgångspunkter som är relaterade till LOU, skyddat 
boende och ekonomisk verksamhet. Ett citat som 
tydliggör problemet är följande:

”Det är emellertid svårt för många kvinnojourer som 
bedriver skyddat boende att ha vattentäta skott mellan de 
olika delarna i sin verksamhet. Det betyder att personal 
som anställs i den ”öppna verksamheten” även i många fall 
kommer till användning i det skyddade boendet.” (sid. 80)

Texten är i grunden en självmotsägelse. Kvinnojours-
rörelsen bildades med utgångspunkt i att basverksamheten 
vilade på flera delar: jourer ska stötta, skydda, förebygga 
och påverka. Det går enligt Unizon inte att separera dessa 
delar från varandra, de är avhängiga varandra. En kvinna 
som utsätts för våld av en man ska ges stöd och skydd och ett 
sammanhang. Jourrörelsens verksamhet är en helhet och det 
går alltså inte att se ett skyddat boende som en egen satellit; 
det är en del av ett fungerande system som bidrar till att göra 
kvinnor och barns röster hörda i samhällsdebatten.

Unizons medlemmar har dock under senare år tvingats 
till att separera delar i basverksamheten för att kunna leva 
upp till statliga styrinstrument som definierat skyddat 
boende fristående gentemot övriga verksamhetsdelar. Här 
behöver regering och riksdag vara tydliga, vill regering 
och riksdag att jourrörelse ska finnas kvar och bidra till att 
flytta fram positionerna i frågan om mäns våld mot kvinnor 
och barn så behöver de styrdokument som tas fram bidra 
till den utvecklingen. Diskrepansen mellan den politiska 
retoriken om att kvinno- och tjejjourerna är ovärderliga i 
en demokratisk rättsstat och kommunal och statlig styrning 
och bidragsgivning utgör ett stort problem.

En annan felaktig och mycket problematisk utgångs-
punkt i promemorian är definitionen av insatsen skyddat 
boende som ekonomisk verksamhet trots att detta inte är 
definierat någon annanstans än just här. I och med detta 
bidrar promemorian till att skapa en marknad för boende 
för våldsutsatta kvinnor och barn och de behöver i sådana 
fall vara tydligt att det är detta som avses med förslagen. I 
och med utgångspunkten att jourernas skyddade boenden 
ska vara en marknad så följer krav på användandet av 
LOU, lagen om offentlig upphandling. Promemorian 
framför följande:

”Att kommunala och statliga bidrag används för att 
finansiera ekonomisk verksamhet (skyddat boende) 

riskerar att stå i strid med EU:s regler om statligt stöd. 
Det finns även en risk att ordningen står i strid med 
upphandlingslagstiftningen, i den mån bidraget utgör 
ersättning för utförandet av tjänster.” (sid. 82)

Ovan citat återger inte en korrekt bild av rättsläget. I 
själva verket råder det olika åsikter om när upphandlings-
lagstiftningen ska användas. Om en kommun använder sig 
av en marknadslösning finns det krav på att arbeta utifrån 
LOU, som inte regelerar vilka verksamheter som skall 
upphandlas utan hur man gör när man ska upphandla. Det 
finns idag inget tydligt juridiskt krav på att en kommun 
måste hitta lösningen på behovet av stöd och skydd av 
våldsutsatta kvinnor och barn på en marknad genom 
konkurrensutsättning. Det är en politisk fråga hur stat 
och en kommun definierar civilsamhällets roll och inte ett 
absolut krav. Frågan utreds dessutom i en annan utredning, 
”Utredningen om idéburna aktörer i välfärden, Fi 2018:04”.

Regeringen har vid flertalet tillfällen uttryckt att 
det är möjligt och önskvärt att inte använda sig av 
upphandlingslagstiftningen inom det område kvinno- och 
tjejjourerna verkar. Sveriges Kommuner och Landsting 
gör bedömningen att det inte finns krav på att kommuner 
ska använda sig av LOU när det gäller det området som 
kvinnojourer verkar inom och motion 60 ’Utveckla 
formerna för samverkan mellan kommunerna och 
civilsamhällets ideella och idéburna organisationer – om 
idéburet-offentligt partnerskap (IOP)” bifölls i sin helhet 
på SKLs kongress. I den motionen som bifölls ”i sin helhet” 
fanns också yrkandena:

”att uttala sitt stöd för styrelsens linje att kvinnojourernas 
verksamhet ute i kommunerna ska undantas från 
upphandling”

”att uttala sitt stöd till de kommuner/landsting/
regioner som arbetar med att utveckla relationerna med 
civilsamhällets ideella och idéburna organisationer på 
annat sätt än genom upphandling”

Tvärtom anser SKL att kommuner istället ska använda 
sig av IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, där kommuner 
enligt en ömsesidig överenskommelse samarbetar med 
kvinnojourer för att stötta och skydda kvinnor och barn 
utsatta för mäns våld mot kvinnor. Överenskommelserna 
innebär också ofta gemensamma utbildningssatsningar, 
förebyggande arbete och arbete med pojkar och män 
som utövar våld. Ett gott exempel är IOP mellan Sigtuna 
kvinnojour och Sigtuna kommun.

Unizon förespråkar ett utökat användande av IOP 
eftersom det är ett effektivt sätt för en kommun att bedriva 
social verksamhet för att motverka mäns våld mot kvinnor 
och barn. Vi anser att regering och riksdag en gång för alla 
nu måste utforma styrning och finansiering så att debatten, 
de kommunala tjänstemännens arbete och myndigheter får 
en tydlig och gemensam hållning att utgå ifrån.
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Straffrättsligt skydd för barn som 
bevittnar våld mellan närstående 
samt mot uppmaning och annan 
psykisk påverkan att begå 
självmord, SOU 2019:32

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR:
Unizon är ett riksförbund som samlar 141 kvinno-jourer, 
tjejjourer och ungdomsjourer samt andra idéburna 
stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle 
fritt från våld. En av de viktigaste anledningarna till att
förbundet bildades 1996 var för att stärka barnperspektivet 
för barn som följde med sina mammor till kvinnojourerna. 
Förbundet ansåg då, precis som nu, att det är viktigt att 
se barn som egna rättssubjekt – med egna upplevelser av 
våldet och egna behov, önskemål och rättigheter. Genom att 
erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med 
påverkan arbetar jourerna varje dag, året runt, för barns 
rättigheter och en uppväxt utan våld. Allt utifrån en kunskap 
om våld, genus och makt.  

Unizon är en röst för de utsatta barn som våra medlems-
jourer möter. Unizons medlemsjourer stöttar, stärker och 
skyddar barn som befinner i utsatta situationer. Under 
2018 hade Unizons tjej- och ungdomsjourer nära 53 000 
stödkontakter med främst unga tjejer, och var fortsatt 
landets största aktör på nätet för stöd. Kvinnojourerna 
hade över 55 000 stödkontakter. En sammanställning över 
de senaste sex åren (2013-2018) visar att närmare 9 500 
barn tillsammans med sina mammor har bott på Unizons 
kvinnojourer. Barn som har tvingats fly sina hem på grund 
av att pappa/styvpappa utsätter deras mamma för våld. 
Många har också själva utsatts för våld och övergrepp. 
Under vistelsen på jouren tvingas dessutom många av de här 
barnen till umgänge med den våldsutövande pappan, trots 
att det påverkar barnen negativt och risk för ny utsatthet.

ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER
Unizon välkomnar utredningen och delar den problembild 
som utredningen beskriver – att barn som upplevt våld 
mot mamma eller annan närstående är en särskild utsatt 
och skyddsvärd grupp och det är angeläget att arbeta 
för att deras rättigheter stärks. Unizon ser positivt på att 
utredningen grundar sig i ett barnrättsperspektiv i enlighet 
med barnkonventionen. Unizon anser att utredningens 
förslag är väl genomarbetade och underbyggda utifrån 
straffrättsliga principer och ställer sig positiv till flertalet av 
de förslag som lämnats. 

Utredningens förslag att införa en ny straffbestämmelse, 
ett så kallat barnfridsbrott, är mycket efterlängtat. Unizon 
har sedan bildandet 1996 hävdat barnens skyddsvärde 
och arbetat för en sådan särreglering i svensk lagstiftning. 
Att som barn uppleva när exempelvis mamma blir slagen, 
hotad eller kränkt av pappa kan inte bedömas som annat än 
en form av psykisk misshandel och ett brott mot barnet. För 
även om våldet inte varit direkt riktat mot barnet är det ett 

våld som direkt drabbar barnet och föranleder påtaglig fara 
eller skada. Att erkänna dessa barn som brottsoffer fullt ut i 
juridisk mening är ett viktigt steg i arbetet för att synliggöra 
och stärka rättigheterna för barn som upplevt pappas våld 
mot mamma eller annan närstående. Unizon anser dock 
att det är bekymmersamt att förslaget endast omfattar barn 
som sett eller hört den brottsliga gärningen. Det är Unizons 
uppfattning att även de barn som upplevt att våld pågår 
på annat sätt, till exempel genom att se konsekvenserna, 
måste omfattas av den nya bestämmelsen. Unizon vill 
därför understryka att det är viktigt att man undersöker 
möjligheten att ersätta begreppet med att uppleva och 
utvidga det till och att omfatta flera former av psykiskt 
våld som riktats mot barnet. Unizon delar utredningens 
uppfattning att fler åtgärder behövs utöver kriminalisering 
för att stärka barns rätt till skydd och stöd för att Sverige 
ska leva upp till barnkonventions krav om barns rätt till 
skydd mot alla former av våld, skada eller övergrepp. 
Unizon ser med positiv tillförsikt att utredningens förslag 
att stärka och utvidga den särskilda företrädarens roll kan 
tillförsäkra barnets rätt till, och behov av, stödinsatser samt 
vård för traumabearbetning. Unizon vill här understryka 
att det är angeläget att föreslagen lagstiftning får genomslag 
på socialtjänstens arbete med skydd och stöd till barn som 
bevittnar brott mot närstående samt civilrättsliga frågor om 
vårdnad, boende och umgänge. 

UNIZON AVSTYRKER FÖLJANDE CENTRALA 
FÖRSLAG I UTREDNINGEN: 
Unizon finner det föreslagna maximistraffet som 
anmärkningsvärt lågt och anser att det inte är 
proportionellt i förhållande till det begångna brottets allvar.

Unizon anser att rätten till särskild brottsskadeersättning 
bör finnas kvar för att tillförsäkra barns 
rätt till kompensation.
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ade jag skrivit detta för bara en månad sedan 
hade det sannolikt sett mycket annorlunda 
ut men mycket har förändrats på kort tid. 
2020 kommer alltid att förknippas med 

coronakrisen och mitt i denna står vi i jourrörelsen som 
den livsviktiga samhällsbärande funktion vi är. Vårt 
arbete måste nu vara uthålligt, långsiktigt och enträget. 
Och är det något jourrörelsen övat på så är det just detta. 
Under mer än 40 år har jourerna gått igenom olika 
samhällskriser och alltid stått öppna och redo för kvinnor 
och barn. Det ska vi fortsätta med på de vis som fungerar 
just nu. Vi har inte sett slutet på denna kris än och vi vet 
att våldet redan eskalerar och att vi sannolikt kommer få 
leva med konsekvenserna av detta en lång tid framöver 
med ännu fler kvinnor, barn och unga som behöver stöd 
och hjälp - både nu men också efter att allt det här är över. 
Men vi står rustade och fortsätter som alltid att stå på de 
utsattas sida och kämpar för att synliggöra jourernas roll 
och kvinnornas och barnens situation.  

2020 innebär inte bara de utmaningar som blivit 
mycket tydliga i och med krisen utan också att vi behöver 
fortsätta arbetet med att synliggöra jourernas särart och 
absoluta nödvändighet i ett samhälle som arbetar mot 
män och killars våld mot kvinnor och tjejer. Vi måste 
fortsätta kampen för kvinnor och barns rättigheter och 
rätten till ett liv utan våld och förtryck. Den kampen för 
vi bäst tillsammans och därför är det glädjande att se 
att vi fortsätter växa med nya medlemmar även detta 
år. En del i förbundets arbete under kommande år 

med att synliggöra och ta till vara på alla medlemmars 
livsviktiga arbete och kompetens kommer att gestaltas i 
framtagandet av den nya plattformen. Jag är övertygad 
om att denna satsning tillsammans med förstärkningen 
av ledarskapspositioner i förbundet kommer rusta oss på 
bästa sätt inför de utmaningar vi står inför. 

För mig är denna framåtblick speciell. Jag avgår som 
ordförande efter att i sex år ha lett förbundet och efter 
åtta år i styrelsen. Jag kan inte föreställa mig ett mer 
hedervärt uppdrag än att ha förmånen att leda en kvinno- 
och barnrättsorganisation fylld av sådan kraft, värme, 
positivitet och ett sådant lösningsfokuserat engagemang 
som Unizon och dess medlemmar har. Jag kommer sakna 
er alla men jag försvinner inte ur rörelsen. Har man en 
gång blivit en del av denna fantastiska, kollektiva, starka 
och livskraftiga rörelse, som alltid sätter kvinnor och barn 
i främsta rummet, så lämnar man inte i första taget!  

Tillsammans för ett jämställt samhälle fritt från våld! 

Zandra Kanakaris,

förbundsordförande Unizon 

Framåtblick 2019

H
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ÅRSPLAN 2019
Unizon arbetar under 2019 med två 
övergripande huvudmål. 

Huvudmål 1 har fokus på den kvalitetsutveckling 
för medlemsorganisationerna: 

1. Våra medlemsföreningar har välfungerande 
organisationsstrukturer och erbjuder en verk-
samhet av jämn och hög kvalitet och samarbetet 
med aktörer på kommunal-, landstings-, regional- 
och statlig nivå fungerar väl under 2019 

Huvudmål 2  har fokus på kunskapsspridning 
och politiskt påverkansarbete:

2. Kunskap och påverkansarbete om mäns våld 
mot kvinnor, unga och barn, hedersrelaterat våld 
och förtryck, våldsprevention och verksamhet 
riktad till förövare har spridits till andra aktörer 
verksamma inom området, myndigheter, 
kommuner, regioner, till allmänheten samt till 
riksdag och regering. 

Nedan följer de delmål som är kopplade till respektive 
huvudmål: 

HUVUDMÅL 1. Våra medlemsföreningar har väl-
fungerande organisationsstrukturer och erbjuder en 
verksamhet av jämn och hög kvalitet och samarbetet 
med aktörer på kommunal-, landstings-, regional- och 
statlig nivå fungerar väl under 2019.

DELMÅL 1.1  Ökad kunskap om våldsutsatta kvinnor, 
unga och barn, hedersrelaterat våld och förtryck, samt 
förebyggande arbete bland Unizons medlemsföreningar 

AKTIVITETER:
1.1.1 Fem lokala grundkurser, tre nationella 

grundkurser samt utbildning och sam-
ordning av grundkursledare

1.1.2  Åtta medlemsutbildningar 
1.1.3 Tillhandahålla omvärldsbevakning och   
      politisk analys till medlemsföreningarna
1.1.4  Samordna och vidareutveckla det vålds-   
 preventiva arbetet inom en spjutspetsgrupp   
 bestående av medlemsföreningar  
1.1.5  Tydliggöra och förmedla Socialstyrelsens         
                föreskrifter samt annan relevant information  
 till medlemsföreningarna genom en översyn  
 och uppdatering av befintliga stöddokument   
 angående barn som upplever våld 
1.1.6  Samordna och vidareutveckla förbundets  
 arbete för barn boende på kvinnojour inom
  en spjutspetsgrupp bestående av medlems-
 föreningar  
1.1.7  Vidareutbildning om Unizons särskilt utsatta 
 grupper, t ex kvinnor med missbruk, lhbtq- 
 personer, kvinnor med utländsk bakgrund 
 samt äldre kvinnor och kvinnor med 
 funktionsnedsättning 
1.1.8  Bidra med erfarenhet och kunskap till 
 Sveriges enda barn- och ungdomsjour på 
 teckenspråk  
1.1.9  Utbildningsinsatser för att höja kunskapen 
 om porr- och prostitutionsindustrins 
 skadeverkningar 

DELMÅL 1.2  En majoritet av medlemsföreningarna 
stärker sin demokratiska organisationsstruktur och 
rollfördelning mellan ideella och anställda i föreningen 
är tydlig

Sverige, precis som i resten av världen finns en strukturell ojämställdhet 
mellan könen där kvinnor och tjejer som grupp har mindre makt än män och 
killar som grupp. Mäns våld mot kvinnor och barn, både i relationer och i det 
offentliga rummet,  är ojämställdhetens yttersta konsekvens. Våldet, både i det 

offentliga och det privata rummet, begränsar kvinnors och tjejers livsutrymme och 
frihet och försämrar deras fysiska och psykiska hälsa. Våldet som barn upplever i 
sin hemmiljö har stora sociala och ekonomiska konsekvenser både på individ- och 
samhällsnivå. Unizon vill medverka till att kvinnor och barn som utsätts för mäns 
våld ska få likvärdigt stöd och skydd av hög kvalitet oavsett var i landet de befinner 
sig. Unizon vill också medverka till ett stärkt förebyggande arbete mot mäns och 
killars våld med fokus på destruktiva manlighetsnormer och till att motverka 
straffrihet för förövarna. Det våldsförebyggande arbetet måste innefatta att begränsa 
porrindustrins skadeverkningar och motverka sexköp. 
Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.B
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Årsplan fastställd av kongressen 2019
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AKTIVITETER:
1.2.1  Genomföra utbildning i systematiskt
 kvalitetsarbete, ekonomisk planering och 
 avtalsskrivning
1.2.2  Möjliggöra ledarskaps- och ordförande-
 nätverk inom förbundet
1.2.3  Drift av tjejjouren.se
1.2.4  Fördjupande medlemsundersökningar och 
 enkäter om jourernas verksamhet och 
 utmaningar
1.2.5  Möjliggöra för medlemsföreningar  att delta
 i internationella nätverk och konferenser
1.2.6  Fortsätta utveckla Unizons modell om vår
 särart och mervärde där feministiskt socialt 
 arbete bidrar till politisk påverkan
1.2.7  Kommunicera kriterier och förväntningar för
 medlemskap i Unizon internt och externt
1.2.8  Förmedla och konkretisera Socialstyrelsens 
 föreskrifter och annan relevant lagstiftning 
 till medlemmarna
1.2.9 K unskapshöjande insatser om hot, våld och 
 säkerhetsrutiner för förbundets medlemmar
1.2.10  Stödja medlemsföreningarna i att söka stats-
 bidrag enligt mål och resultatstyrning 
1.2.11  Erbjuda lokala översyner av säkerhetsrutiner
 samt skalskydd för förbundets medlemmar 
1.2.12  Genomföra utbildning i arbetsrätt, ledarskap
 och delegationsordning

DELMÅL 1.3  Demokratiutveckling i förbundet och 
hos medlemsorganisationerna har stärkts.

AKTIVITETER:
1.3.1  En inspirationshelg
1.3.2  En ledarskap- och ordförandekonferens
1.3.3  En kongress

DELMÅL 1.4  Förtroendevalda i Unizons styrelse 
samt anställda på Unizons kansli tillhandhålls 
relevant fortbildning

AKTIVITETER:
1.4.1  Kansli och styrelse genomför kontinuerliga 
 studiebesök hos Unizons medlemsjourer samt
 hos de jourer som söker medlemskap
1.4.2  Handledning för Unizons ledning 
1.4.3  Medverka i internationella nätverk och på 
 internationella konferenser inom våra 
 ämnesområden
1.4.4  Erbjuda utbildning om internationella och 
 europeiska konventioner och regelverk som 
 rör kvinnor och barns rättigheter, förövar-
 behandling samt sexuell och reproduktiv 
 hälsa och rättigheter (SRHR)
1.4.5  Genomföra hotbildsanalyser inför större 
 arrangemang samt ta fram aktuella 
 säkerhetsrutiner för förbundet 

1.4.6  Kartlägga behovet av fortbildning för 
 personal genom utvecklingssamtal 

DELMÅL 1.5  Ökad kunskap om våldsprevention samt 
säker förövarbehandling med kön- och maktperspektiv.

AKTIVITETER:
1.5.1  Arrangera kunskapsspridande aktiviteter om
 långsiktigt, feministiskt våldspreventivt arbete
1.5.2  Medverka i igångsättandet av ett strukturerat 
 våldspreventivt arbete i samarbete med den 
 lokala medlemsföreningen 
1.5.3  Delta i globala samarbeten med organisationer 
 som arbetar med män och jämställdhet för att 
 förebygga våld
1.5.4  Stötta jourer lokalt att arbeta med kopplingen 
 mellan mäns våld mot kvinnor och konsum-
 tionen av pornografi med särskilt fokus på 
 spjutspetsgruppen för våldspreventivt arbete 
1.5.5  Fortsatt samarbete med MÄN om Mentors 
 in violence prevention (MVP) och Macho- 
 fabriken och utbildning av medlemsföreningar 
 i metoderna

DELMÅL 1:6  Unizon har bidragit till en fungerande 
stödkedja, innehållande en tydlig rollfördelning 
mellan aktörer som är inblandade i insatser för 
våldsutsatta kvinnor, unga och barn, hedersrelaterat 
våld och förtryck, samt förövare

AKTIVITETER:
1.6.1  Stödja medlemsjourer i avtal och partnerskap 
 med kommuner, främst Idéburna offentliga 
 partnerskap (IOP) 
1.6.2  Stödja medlemsföreningarna med expert- 
 kunskap för att underhålla och utveckla 
 relationen med kommunerna  
1.6.3  Bidra med expertkunskap till SKL, Social-
 styrelsen, och andra myndigheter bl.a. genom
 deltagande i referens- och samverkansgrupper 
1.6.4  Bevaka frågan om arbetet med att utveckla 
 insatser för män och killar som utövar våld 
 mot kvinnor och tjejer

DELMÅL 1.7  Andelen medlemsföreningar med en 
långsiktig och förutsägbar finansiering har ökat.

AKTIVITETER:
1.7.1  Aktivt följa utvecklingen om tillståndsplikt, 
 motverka upphandling och främja 
 partnerskap och samarbete
1.7.2  Bevaka finansieringensfrågan på nationell 
 nivå och bidra till långsiktig finansiering till 
 lokala medlemsorganisationer och Unizon 
 via kommunala anslag och statsbidrag 
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HUVUDMÅL 2.  Kunskap och påverkansarbete om 
mäns våld mot kvinnor, unga och barn, hedersrelaterat 
våld och förtryck, våldsprevention och verksamhet 
riktad till förövare har spridits till andra aktörer 
verksamma inom området, myndigheter, kommuner, 
regioner, till allmänheten samt till riksdag och regering

DELMÅL 2.1.
Högre medvetenhet om medlemsföreningarnas 
verksamhet och förutsättningar hos myndigheter, 
riksdag, regering samt allmänhet. 

AKTIVITETER:
2.1.1  Sprida konkreta arbetsmetoder och förhåll-
 ningssätt som används av våra medlemmar 
 med fokus på metoden Respons Based 
 practice (RBP) 
2.1.2  Insamling och presentation av medlemsstatistik
2.1.3  Sprida information och kunskap om mäns 
 våld mot kvinnor till media, samarbets-
 organisationer och politiker genom debatt-
 artiklar och pressmeddelanden
2.1.4  Utveckla och underhålla Unizons webbplats 
 och underhåll av tjejjouren.se
2.1.5  Fortsatt utbildningssatsning på riksdags-
 ledamöter och lokalpolitiker
2.1.6  Medverka under Almedalsveckan med minst 
 två egna programpunkter/seminarier samt 
 ha ett tält som är öppet under minst tre dagar 
 för allmänheten
2.1.7  Bidra med kunskap vid förfrågningar från 
 journalister, riksdagen, riksdagens utrednings-
 tjänst samt i proaktiv mediebearbetning
2.1.8  Medverka på externa utbildningsdagar, 
 konferenser och mässor, t.ex. socionomdagarna
2.1.9  Bistå medlemsföreningarna med 
 debattunderlag
2.1.10  Svara på remisser
2.1.11  Möjliggöra och samordna medlemsföreningars
 deltagande på konferenser och mässor

DELMÅL 2.2  Mäns ansvar för mäns våld mot kvinnor, 
unga och barn och ojämställdhet har synliggjorts 
i samarbeten 

AKTIVITETER: 
2.2.1 Delta i upprättandet av insatser för vålds-
 utövare som är trygga och säkra för kvinnor 
 och barn 
2.2.2  Delta samverkansarbete kring föräldrastöd för
 att bidra med kunskap om kön, makt och våld 
2.2.3  Sprida filmerna i ”Machofabriken” med fokus 
 på kopplingen mellan maskulinitetsnormer 
 och våld, porr och prostitution/sexköp
2.2.4  Delta i arbete för jämställda löner tillsammans 
 med fackliga organisationer, kvinno- 

 organisationer och kvinnoförbund via 
 kampanjen ”Lön hela dagen”
2.2.5  Inom ramen för det europeiska nätverket 
 ”Working with perpetrators” påverka för att
 förövarbehandling ska utgå från kvinnor och 
 barns säkerhet samt en kön- och maktanalys
2.2.6  Opinionsbilda kring mäns våld mot kvinnor 
 med fokus på den svenska sexköpslagen 
 i europeiska och internationella NGO-nätverk 
 samt inom FN och EU
2.2.7  Opinionsbilda om pornografins 
 skadeverkningar  
2.2.8  Spridning av Unizons strategi och guide för 
 feministisk våldsprevention 
2.2.9  Sprida kvinnorörelsens definition av en
 feministisk SRHR-politik där friheten från 
 sexuellt våld är förutsättningen för sexuell och
 reproduktiv hälsa nationellt och inom FN och EU

DELMÅL 2.3  Kunskapshöjning hos kommunerna 
gällande mäns våld mot kvinnor, unga och barn, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsprevention 
 
AKTIVITETER: 
2.3.1  Sprida Kvinnofridsbarometern 2019
2.3.2  Medverka vid Socionomdagarna, Forum 
 Jämställdhet samt Barnrättsdagarna
2.3.3  Sprida jourernas särart, mångåriga erfarenhet 
 och kompetens i arbetet med att stötta och 
 skydda barn som upplevt våld 
2.3.4  Undersöka kommunernas arbete med 
 våldsprevention

DELMÅL 2.4  Kunskapshöjning hos landstingen och 
regionerna gällande mäns våld mot kvinnor, unga 
och barn, hedersrelaterat våld och förtryck samt 
pornografins skadeverkningar 

AKTIVITETER:
2.4.1  Sprida kunskap om de nationella riktlinjer och
 föreskrifter som berör hälso- och sjukvårdens
 uppdrag på konferenser och föreläsningar 
 som riktar sig till hälso- och sjukvården
2.4.2  Delta i utredningar och uppdrag som bidrar 
 till en samordnad vård och omsorg för vålds-
 utsatta kvinnor, unga och barn med särskilt 
 fokus på kopplingen mellan övergrepp och 
 våld och psykisk ohälsa hos kvinnor och tjejer 
2.4.3  Sprida kunskap om porrens skadeverkningar 
 hos hälso- och sjukvården genom kontakt och 
 samverkan med urologer, barnmorskor, barn-
 läkare, gynekologer, ungdomsmottagningar 
2.4.4  Framtagandet av en Kvinnofridsbarometer 
 för landstingen
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Olga Persson, generalsekreterare Unizon 
och Zandra Kanakaris, ordförande Unizon

Veronika Palm och Olga Persson i Almedalen Natalia Batenkova, Unizon, och 
domare Lucis Ruano Rodriguez vid 

Specialised GBV-Court i Madrid.

47  Verksamhetsberättelse 2019  Unizon



Kvinnojouren Alva

Kvinnojouren Eva

Kvinnojouren Boden

Kvinnojouren Borås

Kvinnojouren Olivia

Kvinnojouren Linnéorna

Kvinnojouren Enköping

Kvinnojouren MOA

Falkenbergs kvinnojour

Kvinnojouren Kullan

Kvinnojouren i Filipstad och Storfors

Kvinno & Ungdomsjouren Malva

Kvinnojouren Nike

Kvinnohuset Kassandra

Qjouren Väst 

Villa Karin

Kvinnojouren i Göteborg

Kvinnojouren Viktoria

Alla Kvinnors Jour

Helsingborgs Kvinnojour 

Kvinnojouren i Huddinge

STHLM VÄST Kvinnojour 

Frida Kvinnojour

Familjefridsjouren Höganäs

IKKR – Kvinnojouren Nina

Järfälla Kvinnojour

Kvinnojouren i Jönköping

Kvinnojouren Kalmar

Kvinnojouren Karlshamn 

Kvinnojouren Karlskrona 

Kvinnojouren Miranda 

Kristianstad Kvinnojour

Kungsbacka Kvinnojour

Kvinnojouren Kerstin

Kvinnojouren Linnéan

Kvinnojouren Viljan 

Kvinnojouren Lund

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Malmö Kvinnojour

Kvinnojouren Malung–Sälen

Kvinnojouren Sigtuna

Föreningen mot våld i nära relation

Kvinnojouren Mira

Kvinnojouren Pax

Kvinnojouren i Nässjö

Ale

Arvika

Boden

Borås

Bålsta

Eksjö

Enköping

Eskilstuna

Falkenberg

Falun

Filipstad

Flen

Gällivare

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Halmstad

Haninge 

Helsingborg

Huddinge

Hässelby

Hässleholm

Höganäs

Järfälla

Järfälla

Jönköping

Kalmar

Karlshamn

Karlskrona

Katrineholm

Kristianstad

Kungsbacka 

Lidingö

Lidköping

Ljusdal

Lund

Malmö

Malmö

Malung

Märsta

Nacka

Nyköping

Nynäshamn

Nässjö

Västra Götalands län

Värmlands län

Norrbottens län

Västra Götalands län

Uppsala län

Jönköpings län

Uppsala län

Södermanlands län

Hallands län

Dalarnas län

Värmlands län

Södermanlands län

Norrbottens län

Västra Götalands län

Västra Götalands län

Västra Götalands län

Västra Götalands län

Hallands län

Stockholms län

Skåne län

Stockholms län

Stockholms län

Skåne län

Skåne län

Stockholms län

Stockholms län

Jönköpings län

Kalmar län

Blekinge län

Blekinge län

Södermanlands län

Skåne län

Hallands län

Stockholms län

Västra Götalands län

Gävleborgs län

Skåne län

Skåne län

Skåne län

Dalarnas län

Stockholms län

Stockholms län

Södermanlands län

Stockholms län 

Jönköpings län

Kvinnojourer
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Ronneby Kvinnojour

Qvinnoqraft i Sandviken

Guldstadens Kvinnojour

Kvinnohuset Tranan 

Sollefteå Kvinnojour Amanda

Sollentuna kvinnojour

Kvinnocenter Tensta-Hjulsta

Tensta kvinno- och tjejjour

Kvinnojouren i Stenungsund

Alla Kvinnors Hus

Fempowerment 

Kvinnojouren i Sundbyberg 

Kvinnors Rätt

Q-jouren

Somaya Kvinno- och tjejjour

Kvinnojouren Måna

Kvinnojouren Emelie

Agera Kvinnojour

Kvinnojouren Frida Säffle–Åmål 

Kvinnojouren Annfrid

Kvinnojouren Embla

Kvinnojouren Liljan

Kvinnojouren Torsby Nordvärmland

Kvinnojouren Söderslätt 

Kvinnojouren Täby–Danderyd

Rom och resande kvinnojour

Kvinnojouren Kaprifolen

Hand i hand för kvinnofrid

Kvinnojouren Anna

Mivida

Kvinnojouren Frideborg

Kvinnojouren Linnéorna i Vetlanda/Sävsjö

Kvinnojouren Amanda

Kvinnojouren TROTS

Värnamo kvinnojour

Kvinnojouren Vändela

Kvinnojouren Online

Kvinnojouren Blenda

Freezonen, Kvinno-, tjej- och brottsofferjour 

Clarajouren Kvinnojouren Årjäng

Kvinnojouren Pärlan

Skyddsjouren i Ängelholm

Kvinnohuset Örebro

Kvinnojouren i Örnsköldsvik

Solrosen Heby

Ronneby

Sandviken

Skellefteå

Skövde

Sollefteå

Sollentuna

Spånga

Spånga

Stenungsund

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Strängnäs

Strömstad

Sundbyberg

Säffle

Södertälje

Sölvesborg

Tierp

Torsby

Trelleborg

Täby

Täby

Uddevalla

Umeå

Upplands-Bro

Upplands Väsby

Varberg

Vetlanda

Visby

Visby

Värnamo

Västervik

Västra Frölunda

Växjö

Ystad

Årjäng

Älvsbyn

Ängelholm

Örebro

Örnsköldsvik

Östervåla

Blekinge län

Gävleborgs län

Västerbottens län

Västra Götalands län

Västernorrlands län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Västra Götalands län

Stockholms län 

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Södermanlands län

Västra Götalands län

Stockholms län

Värmlands län

Stockholms län

Blekinge län

Uppsala län

Värmlands län

Skåne län

Stockholms län

Stockholms län

Västra Götalands län

Västerbottens län

Stockholms län

Stockholms län

Hallands län

Jönköpings län

Gotlands län

Gotlands län

Jönköping

Kalmar län

Västra Götalands län

Kronobergs län

Skåne län

Värmlands län

Norrbottens län

Skåne län

Örebro län

Ångermanland

Uppsala län
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Tjejjouren Magnolia

Tjejjouren Jorun

Tjejjouren Meja

Falu Ungdomsjour

Ungdomsjouren Malva

Kraftbyrån

Tjejzonen

STHLM Väst Tjejjour

Tjejjouren i Jönköping

Ungdomsjouren Karlshamn

Tjejjouren Tindra

Tjejjouren Miranda

Tjejjouren Lotus

Novahuset

Tjejjouren Styrkan

Tjejjouren Luleå

ATIM Ungdomsjour

Ungdomsjouren Schysst 

Tjejjouren Mira

Tjejjouren Pax

Tjejjouren Rut

Guldstadens Tjejjour

Tjejjouren Elina

Tjejjouren Mia

Indra queer, trans & tjejjour

Tensta Tjejjour

1000 Möjligheter

Busta ungdomsjour

Föreningen Storasyster

Föreningen Tillsammans

Somaya Tjejjour

Stjärnjouren

Juventas Ungdomsjour

Tjejjouren Torsby Nordvärmland

Ungdomsjouren Linus-Ida

Tonårsjouren Söderslätt/Selma

Tjej- och Transjouren Lina

Väsby Tjejjour

Uppsala Tjej- och transjour

Tjejjouren Vara 

Ungdomsjouren Tigerlilja 

Ungdomsjouren Animo

Ungdomsjouren Bellis 

Tjejjouren Pärlan

Ungdomsjouren i Ängelholm

Borås

Eksjö

Eskilstuna

Falun

Flen

Huddinge

Hägersten

Hässelby

Jönköping

Karlshamn

Karlskrona

Katrineholm

Kristianstad

Linköping

Ljusdal

Luleå

Malmö

Märsta

Nyköping

Nynäshamn

Ronneby

Skellefteå

Skövde

Sollefteå

Sollentuna

Spånga

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Sundbyberg

Södertälje

Torsby

Tranås

Trelleborg

Trosa

Upplands Väsby

Uppsala

Vara

Varberg

Växjö

Åkersberga

Älvsbyn

Ängelholm

Västra Götalands län

Jönköpings län

Södermanlands län

Dalarnas län

Södermanlands län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Jönköpings län

Blekinge län

Blekinge län

Södermanlands län

Skåne län

Östergötlands län

Dalarnas län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Stockholms län

Blekinge län

Västerbottens län

Västra Götalands län

Västernorrlands län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Värmlands län

Jönköpings län

Skåne län

Södermanlands län

Stockholms län

Uppsala län

Västra Götalands län

Hallands län

Kronobergs län

Stockholms län

Norrbottens län

Skåne län

Tjej- och ungdomsjourer
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Jourer specialiserade på sexuella övergrepp

Övrig stödverksamhet

Stödmedlem

ATSUB – Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade barn

Rise

ATSU-Skåne – Att Trygga Sexuellt Utnyttjade

Alltid sedd

ATSUB – Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade barn

nxtMe

Sörmlands Kvinno & Tjejjour

Tandem

MVU – Mottagningen mot våld 

Göteborg

Johanneshov

Råå

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Hägersten

Svängsta

Uppsala

Västra Götalands län

Stockholms län

Skåne län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län

Blekinge län

Uppsala län

Demonstration för aborträtten på Mynttorget i Stockholm, 
arrangerad av Tjejjouren Meja och Indra Queer Trans & Tjejjour.
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För ett jämställt 
samhälle fritt från våld

Elsa Brändströms gata 62 B | 129 52 Hägersten | 08-642 64 01
 @unizonjourer | facebook.com/unizonjourer | www.unizon.se


