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VÅRT GEMENSAMMA ARBETE mot mäns våld mot 
kvinnor och för ett jämställt samhälle fritt från våld 
är ofta både akut och långsiktigt samtidigt. Det 
här året visade det sig från sin yttersta sida. Våren 
2021 mördades sju kvinnor på kort tid av en man 
hon hade eller hade haft en relation med. Plötsligt 
vaknade hela samhället och uppmärksammade 
det vi i så många år har sagt: mäns våld mot 
kvinnor handlar om grova brott med rent livsfarliga 
konsekvenser. Många vände sig till Unizon och 
medlemsorganisationerna för inspel och samarbete 
under denna tid – jag hoppas alla som hörde av sig 
också vågar anta utmaningen att göra det akuta till 
ett långsiktigt, uthålligt arbete.

För är det något vi är vana vid i jourrörelsen är det att 
hålla ut och arbeta på, oavsett förutsättningar. Vi har 
alltid stått på kvinnors och barns sida och fortsätter 
att göra det, oavsett om mäns våld mot kvinnor 
uppmärksammas av samhället eller inte. 

Pandemin var fortsatt en stor del av våra liv under 
2021. Allt vårt förberedande arbete under det 
första pandemiåret var till stor hjälp när pendeln 
svängde snabbt under 2021, med restriktioner och 
smittvågor. Tack för att ni har fortsatt ha öppet när 
samhället i så stor grad varit stängt. Tack för att ni 
chattat, stöttat, skjutsat till vaccineringstider, ordnat 
barnvagnspromenader, haft stödgrupper on- och 
offline, isolerat om någon blivit sjuk i det skyddade 
boendet och varit en lugn och trygg instans för barn 
och unga som oroat sig över pandemin och dess 

konsekvenser. Ni har verkligen varit, och fortsätter 
vara, samhällsbärare.

Vi är vana att alltid arbeta på i vår fantastiska rörelse. 
Men det är också viktigt att vi då och då stannar upp 
och tar in vad vi faktiskt bidrar till. 2021 fick Sverige 
en ny lagstiftning som särskilt skyddar barn som 
upplevt pappas våld mot mamma med det nya 
barnfridsbrottet. Det har vi kämpat för i många år 
och vi ska vara stolta över att vi varit med och fått 
det att hända! 

2021 var också året då Unizon syntes och 
uppmärksammades mer än någonsin. Vår 
fantastiska ordförandes Sommar i P1 har bidragit 
till att många utanför vår vanliga sfär förstått att vi 
finns, och vad vi gör. Ni är nog många med mig som 
detta år fått frågor om just det vi gör för att så många 
lyssnade på programmet. Fler hör av sig och vill 
samarbeta, fler vill vara med och bidra till en verklig 
förändring för kvinnor och barn och fler börjar förstå 
vilken fantastisk samhällsrörelse som finns i Sverige 
– nämligen vår. Vi som finns här, vi som öppnar 
världen för våldsutsatta kvinnor och barn och vi som 
aldrig är tysta om det vi får höra. 

Tack för allt ni gör och för allt vi tillsammans 
åstadkommer!

REBECKA ANDERSSON,
generalsekreterare Unizon

Året 
som 
gått
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nizon är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, 
ungdomsjourer och jourer som arbetar mot incest och 
sexuella övergrepp. Alla medlemsorganisationer arbetar 
för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundets högst 

beslutande organ är kongressen, som väljer styrelse och fastslår 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och inriktningsplan. 
Förbundets operativa arbete utförs av kansliet i Stockholm.  

Unizon arbetade 2021 utifrån följande två huvudmål:
1. Våra medlemsföreningar erbjuder en verksamhet av jämn och hög 

kvalitet.
2. Kunskapsspridning och påverkansarbete om mäns våld mot kvinnor, 

unga och barn har spridits till andra aktörer.

Medlemmarna
Unizon hade vid utgången av 2021 totalt 140 medlemsorganisationer  + 
1 stödmedlem enligt följande fördelning:

Kvinnojourer: 94 stycken 
Tjejjourer och ungdomsjourer: 36 stycken
Jourer specialiserade på sexuella övergrepp: 9 stycken
Övriga jourer: 1 stycken
Stödmedlem: 1

Nya medlemmar 2021
Under 2021 antogs 5 nya medlemsföreningar.

IKKR Västerås 
Kvinnojouren Runan, Fjällbacka 
Kvinnojouren Sandviken
Kvinnojouren Vändpunkten i Kungälv/Ale
Tjejjouren Vilja, Sandviken

U
Organisation och verksamhet
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Fler stödkontakter än någonsin
Unizons kvinnojourer, tjej- och ungdoms-
jourer samt jourer specialiserade på att 
arbeta mot incest och andra sexuella 

övergrepp hade drygt 
187 600 stödkontakter under 
2021, främst med kvinnor och 
unga tjejer (93 %). Det är fler 
stödkontakter än någonsin 
tidigare, och visar ett fortsatt 

stort behov av stöd i pandemins spår.

År 2020 hade jourerna 138 500 
stödkontaktstillfällen. Jämförelser på 
statistik från 117 medlemsjourer som 
besvarat enkäten för båda åren 2020 och 
2021 visar en ökning på 34 procent.

Nytt för pandemiåren 2020 och 2021 är fler 
medlemsjourer har öppnat chatt och utökat 
öppettiderna. Jourerna har även angivit 
stödkontakter via sms. Hänsyn bör även 
tas till att fler medlemsjourer besvarade 
statistikenkäten 2021 jämfört med 2020, 
och fler kvinnojourer rapporterat antal 
stödkontakter med våldsutsatta vuxna 
under vistelsen i det skyddade boendet.

Tjej-/ungdomsjourer samt 
specialiserade jourer - Stor aktör 
för stöd på nätet 
Tjej- och ungdomsjourerna samt jourer 
specialiserade på att arbeta mot incest 

och andra sexuella övergrepp 
hade drygt 41 700 stödkontakter 
under 2021, varav nära 30 000 
rörde stöd på nätet. 

De tre vanligaste ämnena 
stödsökande kontaktade en 
tjejjour eller ungdomsjour var 
psykisk ohälsa, frågor om kropp, 
kärlek och relationer samt 

våldtäkt eller sexuella övergrepp. De allra 
flesta stödsökande var unga tjejer under 18 
år.
För de jourer som är specialiserade på 
att arbeta mot incest och andra sexuella 

övergrepp var kontaktorsak fokuserad till 
övergreppet som oftast hade begåtts av en 
bekant eller okänd gärningsman, följt av 
övergrepp begångna av en familjemedlem. 

Kvinnojourerna - Ökning i stöd-
kontakter men fortsatt minskning 
i kvinnors boendetid 
Kvinnojourerna hade drygt 145 800 stöd-
kontaktstillfällen. 96 procent var kvinnor. 
Den vanligaste anledningen att söka stöd 
hos en kvinnojour var fysiskt och psykiskt 
våld samt frågor om vårdnad, boende och 
umgänge. 

På kvinnojourernas skyddade boenden 
bodde 1 080 barn, 1 008 kvinnor, 14 män 
och 3 transpersoner. Kvinnor bodde i snitt 
53 dygn, vilket är en markant minskning 
jämfört med 55 dygn 2020 och 66 dygn 
år 2018. Antalet dygn som kvinnor bott i 
boendet har minskat med nära 20 procent 
på tre år. Det är kommunernas socialtjänst 
som beviljar insatsen skyddat boende. 

Kvinnojour = Barnjour
Ungefär hälften av de våldsutsatta vuxna (52 
procent) hade med sina minderåriga barn 
till boendet: 99 procent var våldsutsatta 
mammor och 1 procent var våldsutsatta 
pappor. Genomsnittet för antalet barn som 
en mamma hade med sig till boendet var 
två barn. 

187 600

De allra flesta 
stödsökande 
var unga tjejer 
under 18 år.

Statistik 
2021

Om statistiken
Statistiken bygger på enkätsvar från 134 av Unizons 140 
medlemsföreningar. Av de svarande är 90 kvinnojourer, 
36 tjej- och ungdomsjourer samt 8 jourer specia-
liserade att arbeta mot sexuella övergrepp. Statistiken 
kring kvinnojourernas boende bygger på enkätsvar från 
75 kvinnojourer med boende, samt 66 kvinnojourer som 
under 2021 hade barn som vistades tillsammans med 
sin mamma i boendet.
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Av de kvinnojourer som under 2021 hade 
barn som vistades tillsammans med sin  
förälder, oftast mamma, i boendet hade 59 
procent en anställd barnansvarig. Andra har 
kompetens för att bemöta och samtala med 
barn som upplevt våld i hemmet, men utan 
sådan titel eller som är ideellt arbetande. 56 
procent hade särskild verksamhet för barn. 

Inte alltid en fredad zon
Drygt 36 procent av 
kvinnojourerna rapporterar 
att det har förekommit 
umgänge med våldsutövande 
pappa under barnets vistelse i 
kvinnojourens boende. 

Samarbete med socialtjänst 
och kommun
Drygt 65 procent av kvinnojourerna 
rapporterar att de haft någon form av 
regelbundet  samarbete med placerande 
socialtjänst vad gäller barnen som vistades 
med sin mamma på kvinnojourens boende. 
Nästintill 57 procent av kvinnojourerna 
rapporterar ett bra och nära samarbete med 
kommunen när det gällde förskole- och 
skolplats där flera uppgav en upparbetad 
samarbetsrutin.

Majoriteten av Unizons medlemsjourer, 
främst kvinnojourerna, har någon form av 
skriftligt avtal med den egna kommunen, 
eller med andra kommuner, varav nära 25 
procent har ett skriftligt IOP-avtal.   

Jourernas våldsförebyggande 
och utåtriktade arbete
En viktig del i jourernas arbete mot 
mäns våld handlar om våldsprevention 
- att jobba förebyggande mot våldet för 
att uppnå förändring i samhället. Fler 
än 7 av 10 Unizons medlemsjourer (72 
procent) arbetade våldsförebyggande 
under 2021. Arbetet bestod bland 
annat av att träffa ungdomar på 
skolor och fritidsgårdar för att prata 
om ämnen som normer, våld, sex, samtycke 
och porr. Ofta i form av en blandning av 
workshops och gruppdiskussioner med 
inslag av filmer och övningar, till exempel 
Machofabrikens metodmaterial och MVP, 
Mentorer i Våldsprevention.

Organisering - Unizons jourer en 
starkt växande folkrörelse för ett 
jämställt samhälle fritt från våld
2021 hade Unizons medlemsjourer
9 680 medlemmar - en ökning med 
25 % jämfört med 2020. Av jourernas 9 
680 medlemmar var 2 714 aktiva 
medlemmar (volontärer och 
styrelse). 82 procent av jourerna 
hade anställd personal: totalt 421 
anställda.  93 procent av de aktiva 
medlemmarna och 93 procent av 
de anställda var kvinnor och tjejer. 

36 procent av 
kvinnojourerna 
rapporterar att det har 
förekommit umgänge 
med våldsutövande 
pappa

9 680 
medlemmar!

Fler än 7 av 
10 av Unizons 
medlemsjourer 
arbetade 
våldsföre-
byggande 
under 2021

Statistik 
2021
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Fler än 7 av 
10 av Unizons 
medlemsjourer 
arbetade 
våldsföre-
byggande 
under 2021

Kongressen är Unizons högst beslutande 
organ och det är kongressen som väljer 
styrelse och fastslår verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan och inriktningsplan. 
På grund av rekommendationer med 
anledning av coronaviruset kunde 
kongressen inte heller i år sammanträda 
fysiskt och kongressen hölls digitalt. Olga 
Persson, ordförande Unizon, och Rebecka 
Andersson, generalsekreterare Unizon, 
välkomnade till kongressen.

– Är det något detta år lärt oss är det att ta 
plats, för ett år sen var vi i Agenda på SVT 
och lyfte att mäns våld mot kvinnor kräver 
lika kraftfulla resurser, politiska förslag och 
operativa åtgärder som mäns våld mot 
andra män.  Nu är regeringen tydlig med 
att de har två prioriterade områden: mäns 
grova brottslighet i gängkriminalitet och 
mäns våld mot kvinnor. Vi påverkar, syns 
och hörs, sade Olga Persson, ordförande 
Unizon.

Att upprätthålla den demokratiska 
ordningen trots pandemi och digitala 
mötesformer är avgörande för förbundet. 
Unizons ordförande Olga Persson klubbade 
igång kongressen. Johanna Storbjörk valdes 
till mötets ordförande, Maria Björsson till 

sekreterare och Easymeet, mötessystemet, 
till rösträknare. Röstlängden fastställdes till 
59 ombud. Kongressen sändes online och 
sågs av över 100 personer.

Kvinnor och barn är riskgrupp – Vi är 
samhällsbärande organisationer!
– Vi och jourerna har samhällsbärande 
uppdrag så nu måste vi skala upp - så 
började krisledningsarbetet på Unizon. 
Vi ställde INTE in, vi ställde om och 
anpassade stöd och verksamhet för en 
pandemisituation med flera chattar, 
information på olika språk, annonsering 
i sociala medier, lappar i tvättstugor och 
anslagstavlor, inledde generalsekreterare 
Rebecka Andersson vid genomgång av 
Unizons verksamhetsberättelse 2020.

Unizons hemsida uppdaterades under 
krisens första månader varje dag med 
vilka jourer som hade öppet, och vi hade 
flera kampanjer i sociala medier med 
budskapet att jourerna finns här. Förbundet 
hade daglig kontakt med jourerna och 
med myndigheter och politiken. Unizon 
påverkade beslutsfattare, digitaliserade 
föreläsningar, möten, konferenser och 
studiebesök och nådde ut till rekordmånga.

Unizons 
kongress 
2021

nizon ställer inte in, vi ställer om! Den 17:e april 2021 höll Unizon sin 
andra digitala kongress. Nästan 100 kvinno- och barnrättsaktivister 
från Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som varje dag 
räddar liv deltog på distans.U
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Unizon ökade under året på sociala medier, 
påverkade politiken och fortsatte förändra 
livet för kvinnor och barn som utsatts 
för mäns våld. Kongressen godkände 
Verksamhetsberättelsen.
 

Tack för er kvinnogärning
Alla tidigare förbundsordföranden hade 
skickat hälsningar till kongressen.

– Vi kan, vi vill och vi törs! Mitt största och 
bästa minne från min tid som ordförande 
är att vi startade förbundet, då under 
namnet SKR, Sveriges Kvinnojourers 
Riksförbund, sade Elisebeht Markström, 
Unizons första ordförande.  

– Från min tid som ordförande tar jag med 
mig all glädje och action i rörelsen – vi kan 
förändra och vi gör det tillsammans, sade 
Carina Ohlsson, Unizons andra ordförande.

– Vi står fast, vi står kvar och fortsätter vårt 
arbete. Det jag tar med mig mest från mina 
år som ordförande är styrkan och kraften 
i vårt samlade arbete. Vi är ständigt före 
vår tid, porrfrågan var vi tidiga med att 
lyfta och nu kan vi skörda frukter från det 
arbetet. Även när det gäller upphandling, 
vinstdrivande krafter ska inte tjäna pengar 
på mäns våld mot kvinnor, sade Zandra 
Kanakaris, som avgick som ordförande 
2020.

Val till Unizons förbundsstyrelse
Margaretha Olofsson valdes till kassör på två år. Till ledamot på två år valdes efter 
omröstning Marie Ekman, Kvinnohuset Tranan (nyval), Else-Marie Larsen, Kvinnojouren 
Helsingborg (omval), Emmelie Rutström, Tjejjouren Luleå (nyval) och Camilla Skyttman, 
Kraftbyrån (omval).

Styrelsen består från 2021-04-17 av:

Olga Persson  förbundsordförande, Kvinnojouren Liljan, Tierp
Mikael Gustafsson  vice ordförande, Kvinno- och tjejjouren Pax, Nynäshamn
Margaretha Olofsson  kassör, Kvinnojouren Mira 

Marie Ekman   ledamot, Kvinnohuset Tranan, Skövde
Else-Marie Larsen  ledamot, Kvinnojouren Helsingborg
Cecilia Nilsson   ledamot, Familjefridsjouren Höganäs
Emmelie Rutström  ledamot, Tjejjouren Luleå
Camilla Skyttman  ledamot, Kraftbyrån, Huddinge  
Marie Unander-Scharin  ledamot, Kvinnojouren Sigtuna

Unizons kongress 2021

Unizons digitala kongress med: Olga Persson och Rebecka Andersson Unizon, Ungdomsjouren Tigerlil-
ja, Barbro Wiklund och Marie-Louise Rindå, Kvinnojouren Liljan och Unizons förbundsstyrelse. 
Från vänster: Marie Unander-Scharin, Margaretha Olofsson, Marie Ekman, Cecilia Nilsson, Olga Persson, 
Else-Marie Larsen, Emmelie Rutström, Mikael Gustafsson och Camilla Skyttman .
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Den ekonomiska berättelsen och resultat 
och balansräkning godkändes. Revisorernas 
rekommendation var att bevilja 
ansvarsfrihet till styrelsen och kongressen 
beslutade så. Föreslagna årsavgifter för 
medlemskap i förbundet var desamma som 
tidigare år, årsavgifter för 2022 godkändes 
av kongressen.
Styrelsen, exklusive förbundsordförande 
Olga Persson, lade fram förslaget på 
ett omställningsavtal för ordförande 
som diskuterades. Kongressen röstade i 
enlighet med förbundsstyrelsens förslag 
att godkänna förbundsstyrelsens förslag 
till innehåll i ett omställningsavtal och 
att uppdra till styrelsen att med hjälp av 
arbetsrättsjurist upprätta och godkänna 
ett omställningsavtal utifrån kongressens 
beslut.

Kvinnojouren Moa hade motionerat om att 
garantera skolpliktiga barn undervisning 
under vistelse på kvinnojourer.

– Vi uppskattar alla motioner och 
diskussioner så att vi kan utveckla 
verksamheten på riksnivå. Att verka för 
skola för barn på jourernas skyddade 
boende sammanfaller med förbundets 
huvudmål och är något vi verkar för, det 
finns inget som hindrar att kansliet, i 
enlighet med motionens att sats nummer 
4, under året skickar ut enkäter om just 
skolgång för barn i skyddat boende, sade 

Robin Rocksten, avgående styrelseledamot 
i Unizon.

Inriktningsplan 2021-2023 och 
Verksamhetsplan för 2021 antogs efter 
föredragande av Olga Persson. 

Mötets ordförande Johanna Storbjörk 
tackade för dagen:
- Det har varit spännande och utmanande 
att leda dagen, men som alltid när man 
träffar er tryggt, systerligt och starkt. Tack 
för att jag fått vara en del av er dag och för 
allt ni gör varje dag!

Idépris
Unizons förbundsstyrelse delade sedvanligt 
ut Unizons idépris, i år delades tre idépris på 
25 000 kronor vardera ut till:

Storasyster för kampanjen ”Tänk dig ett 
samhälle fritt från sexuellt våld”.

Kraftbyrån för jourens rapport om ungas 
psykiska ohälsa i Huddinge. Hårda fakta, 
statistik och fotarbete har nått ut till lokala 
politiker.

Föreningen Rise för deras nya 
stödportal, här finns allt från meditation 
och andra former av stöd man kan behöva 
i stunden för att man ska kunna må bättre 
när man varit utsatt för sexuella övergrepp i 
barndomen.

Dagen avslutades med artisten Sannah Sae 
som framförde låten "Shit va stark" som hon 
skrivit till sin mamma som utsattes för våld 
när Sannah var liten, och som hon riktar till 
alla kvinnor som utsatts för våld.

– Shit va stark du är, vill att alla ser!

Ansvarsfrihet, propositioner 
och motioner

Unizons kongress 2021

Sannah Sae och Adam Jönsson.    
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På tre dygn har tre kvinnor 
dödats av tre män – här är 
våra krav på åtgärder. 
Uttalande från Unizons kongress 2021

Lördagen den 17:e april har Unizon haft digital kongress. Nästan 100 
kvinno- och barnrättsaktivister från Unizons över 130 kvinnojourer, 
tjejjourer och ungdomsjourer har demokratiskt beslutat om 
förbundets framtid och valt en ny styrelse.

En fristående kvinnorörelse är avgörande för en stark lagstiftning för kvinnors 
och barns rättigheter. Unizon är landets största demokratiskt organiserade 
folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld. Ingen annan del av välfärden 
drivs i så stor utsträckning av icke-vinstdrivande aktörer som kvinnofrid och 
barnfrid. Vårt unika bidrag till välfärden är att vi har kunskapen, erfarenhet 
sedan 40 år, förmågan att snabbt ställa om och att vi alltid arbetar för kvinnor 
och barns bästa, oavsett vad. Vi har inget annat uppdrag än det. Den enda 
vinst vi gör är samhällsvinst.

De senaste tre dygnen har tre kvinnor dödats av tre män. Under pandemiåret 
2020 anmäldes 39 200 fall av misshandel mot kvinnor och flickor. Varje dag 
anmäls en våldtäkt i timmen, dygnet runt. Allt Unizons arbete utgår ifrån 
kvinnors, tjejers och barns verkliga erfarenhet av mäns och killars våld; hot, 
förföljelse, våldtäkter, slag och strypningar. Vår kunskap, vår erfarenhet, 
forskning och internationella larmrapporter visar att mäns våld mot kvinnor 
och barn ökar i tider av kris. Sedan coronaviruset började spridas i Sverige har 
jourerna skalat upp, ställt om och anpassat verksamheten efter hur verkligheten 
ser ut. Vi har arbetat dag och natt för att kunna stötta och skydda riskgrupperna 
kvinnor, tjejer och barn när de isolerats med våldsutövare. Och när barn och 
unga spenderar alltmer tid online finns tjej- och ungdomsjourerna där för att 
ge trygghet på nätet när målinriktade förövare söker upp barn och unga och 
utsätter dem för våld och hot.

Liksom FN ser Unizon med stark oro på krisens nästa fas, när de ekonomiska 
konsekvenserna av krisen med arbetslöshet, ökat missbruk och oro i samhället 
gör att mäns våld mot kvinnor och barn kan öka. Vi förbereder oss för denna 
tid, men kan inte göra arbetet utan ökade, långsiktiga resurser och samarbete 
med andra.

Unizons kongress 2021
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Vi kräver: 
• Ett 34-punktsprogram med en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. 

Mäns grova brottslighet mot kvinnor kräver lika kraftfullt politiskt agerande 
och operativa åtgärder som gängkriminalitet. Inför Initiativ Gryning i alla 
polisregioner med en nollvision för mäns våld mot kvinnor.

• Permanenta statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som bättre 
kommer våldsutsatta kvinnor och barn till del. Vi vill se långsiktiga 
organisationsbidrag som kan gå till alla delar av vår verksamhet, samt ett 
enklare ansökningsförfarande. De kvinnor och barn vi stöttar och skyddar 
är riskgrupper när samhället är i kris. De kommer att fortsätta vara det när 
pandemins ekonomiska konsekvenser blir tydliga. Pandemi drabbar även 
kvinnors ekonomiska möjligheter att lämna en våldsam man och försörja 
sig själva.

• Involvera jourer i kommunernas krisarbete. Använd de kunskaper och 
expertresurser som finns i den organiserade jourrörelsen i beslutsfattande 
organ och krisledningsfunktioner

• Mäns våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär för privata företag. Ett 
splittrat välfärdssystem där kvinnor och barn placeras i vinstdrivande 
företag och göms undan utan att någon gör deras röster hörda medan 
förövarna går fria är oacceptabelt. Kvinnor och barn ska bo på trygga 
platser där det finns stöd, kunskap och erfarenhet.

• Frihet från porr. Vi måste ta krafttag mot porren om vi menar allvar med 
att förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Porrindustrin 
ska hållas ansvarig för det våld de begår mot kvinnor och flickor och 
spridningen av porr måste begränsas genom lagstiftning. Porrsajter 
måste ha åldersverifikation, skola och förskola ska vara porrfria och sex- 
och samlevnadsundervisning måste ha kritiskt perspektiv på porr för att 
kunna förebygga sexuella övergrepp.  

Unizons kongress 2021
Stockholm 2021-04-17

Unizons kongress 2021
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Organisation

S tyrelsen höll under året tretton (13) styrelsesammanträden varav 
ett (1) konstituerande. Arbetsutskottet utgjordes av ordförande, 
vice ordförande, kassör samt generalsekreterare och kanslichef 
från förbundskansliet.  Arbetsutskottet hade särskilt ansvar för 

ekonomi och personal. Utskottet höll under året fyra (4) protokollförda 
möten.

Kansliet
Kansliet utför förbundets operativa arbete, med administration, omvärlds-
bevakning, kommunikation, metodutveckling och kompetensutveckling 
för medlemmar. Kansliet bistår förbundsstyrelsen i sitt arbete och fungerar 
som ett stöd till medlemmarna. 2021 utgjordes kansliet av följande personer. 
Anställningsgrad i heltid om inget annat anges.

Olga Persson   Förbundsordförande
Rebecka Andersson  Generalsekreterare
Lotta Sonemalm  Kanslichef
Maria Björsson   Sakkunnig kvinnofrid
Cornelia Björkquist  Sakkunnig sexualbrott från 210201
Hanna Nordberg  Sakkunnig förebyggande arbete
Erika Lundström  Administratör, tjänstledig från 210215
Julia Hellmark   Vikarierande administratör 210201 - 211231, 
   föräldraledig från 210824 – 211231
Aya Mohammed  Vikarierande administratör, 210825 - 211231
Suada Dani   Bemötandeansvarig 
Tanja Hillberg    Sakkunnig barnfrid
Nina Ljungberg   Pressekreterare
Vesna Prekopic  Pressekreterare, 60 % till 210703
Henny Bucht  Pressekreterare från 211008
Margaretha Olofsson   ansvar för förbundets bokföring, löner och övrig 
   ekonomisk administration, 60 %

Övriga anställda under året
Camilla Skyttman projektledare för arbetet med Unizons nya   
   samlingsplats unizonjourer.se, till 210430
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Medlemskap i andra 
organisationer
Nätverk och organisationer där Unizon 
satt i valberedningen:

• Nätverket för barnkonventionen
• Sveriges Kvinnolobby

Unizon satt i styrelsen:

• Fredrika Bremer-förbundet
• Plattformen Civila Sverige mot 

Människohandel
• WWP-EN (Working with Perpetrators 

European Network)

Övriga nätverk och organisationer Unizon 
var medlemmar i 2021:

• EAPN (European Anti Poverty Network)
• ECPAT
• Famna
• Forum – idéburna organisationer med 

social inriktning
• Fremia
• Ideell Arena
• KSAN (Kvinnoorganisationernas 

Samarbetsråd i Alkohol- och 
Narkotikafrågor)

• Nordiska Kvinnor Mot Våld
• Nätverket för barnkonventionen
• Plattformen Civila Sverige mot 

Människohandel
• Sveriges Kvinnolobby
• UN Women Sweden
• UNICEF
• Wave (Women Against Violence 

Europe)

Unizon var under 2021 
representerade i följande 
referens- och expertgrupper:
• IGOR-projektet, ett pilotprojekt hos ci-

typolisen i Stockholm med målet att 
minska mäns våld mot kvinnor genom 
att arbeta förebyggande. Samverkan 
mellan polis och socialtjänst sker dagli-
gen och stödet till våldsutsatta är mer 
omfattande. Dessutom är IGOR-grup-
pen handplockad, specialistutbildad 

och arbetar inte med några andra typer 
av brott. Unizon medverkade i referens-
grupp och utbildade gruppen under 
två heldagar.

• Polisen Sexualbrottsutredningar 2.0
 
• Killar om porr. Projekt finansierat 

av Allmänna arvsfonden. Drivs av 
organisationen MÄN för att undersöka 
och identifiera porrens påverkan på 
unga killar, deras självbild och deras 
relationer. 

 
• Samråd Skolverket om hedersrelaterat 

våld och förtryck, inför förändringar i 
skolans läroplaner gällande sexualitet, 
samtycke och relationer hösten 2022.

 
• Psykisk ohälsa suicidprevention, Famna 
 
• Hearing, kunskapsluckor och forsk-

ningsbehov om psykisk hälsa, Forte
 
• Nätverk för civilsamhället, Nationella 

kompetensteamet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck, 

 
• Sakråd, Anova och Preventell 
 
• Expertgrupp Se barnen, Film & Tell
 
• Advisory board, Rädda Barnens AVEC/

Efter våldet.
 
• Sakråd om Sveriges 6–7 rapport till FN:s 

barnrättskommitté, Regeringskansliet 
 
• Sveriges Kommuner och Regioner, SKR,  

Socialchefsnätverk, två tillfällen. 

Rikspolischef Anders Thornberg, Anna Lindström och Anders 
Sandholm, Polisens Nationella Operativa Avdelning i möte 
med Olga Persson, ordförande Unizon och Rebecka Anders-
son, generalsekreterare Unizon. 
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Medlemsstöd och utbildning
Kärnan i Unizons arbete är Unizons 
medlemmar, det är de som varje dag 
utför det outtröttliga arbetet mot mäns 
våld mot kvinnor och barn. År 2021 visade 
Unizon världen att Unizons medlemmar 
finns här och att alla medlemsjourer 
är samhällsbärande verksamheter. När 
pandemin startade i mars 2020 erbjöd 
Unizon alla kvinnojourer chattverktyg, 
för att fler kvinnor skulle kunna komma i 
kontakt och få stöd när samhället stängde 
ner. Tjejjourerna och ungdomsjourerna 
har sedan länge stöttat främst via chatt. I 
slutet av 2021 hade majoriteten av Unizons 
medlemmar chatt och stöttade kvinnor och 
barn under årets alla dagar.

Under 2021 höll Unizon flera utbildningar 
och seminarier, majoriteten var 
digitala på grund av pandemin. Istället 
för tvådagarstutbildning satsade 
förbundet på flera och kortare digitala 
utbildningar, seminarier och frågestunder. 
Medlemmarna erbjöds utbildning om 
upphandling, samverkan, fysisk och digital 
säkerhet för alla på jouren, bemötande, 
barnfridsbrottet och flera andra ämnen. 
Förbundet hade även frågestunder riktade 
till medlemmarna om aktuella ämnen och 
frågor. 

Kommersialiseringen av skyddade boenden 
fortsatte under året och andelen kommuner 
som valde att upphandla skyddat boende 
ökade. Förbundet fortsatte att arbeta för 
att mäns våld mot kvinnor inte ska vara en 
vinstaffär och rustade medlemmarna med 
ny kunskap som behövs när omvärlden 
förändras. Förbundet arrangerade flera 

regionala utbildningar om samverkan, 
Idéburet-Offentligt Partnerskap och 
upphandling. 

Medlemskommunikation
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. 

Unizons kansli bistår medlemmarna 
med omvärldsbevakning och 
medlemsinformation genom intranät, 
nyhetsbrev, mejlutskick, postutskick, 
hemsida och sociala medier. Via mejlenkäter 
samlas information och underlag in från 
medlemsjourerna för att kunna användas 
i förbundets påverkansarbete. Under 
pandemiåret 2021 genomfördes flera 
enkäter om söktryck och eventuell ökning, 
minskning eller annan förändring hos alla 
Unizons medlemsjourer, samt enkäter 
specifikt om förfrågningar om skyddat 
boende för Unizons kvinnojourer. 

Unizon sammanställde sedvanligt 
medlemsföreningarnas arrangemang 
inför Internationella kvinnodagen den 8:e 
mars samt FN:s internationella dag för 
avskaffandet av våld mot kvinnor den 25:e 
november. Unizon sammanställde även
öppettider för sommar och jul.
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Kurser, utbildningar och 
konferenser 
Medlemsutbildningar 2021

Lansering av unizonjourer.se 
1 februari. Digital. Antal deltagare: 96 
personer

Inspirationsdag nya samlingsplatsen 
unizonjourer.se
20 februari. Digital. Antal deltagare: 51 
medlemsorganisationer. Snittbetyg: 4,25/5

”Härligt med inspiration och pepp!” 

”Vi fick en massa nya idéer för vårt 
fortsatta arbete.”

Tjej- och ungdomsjoursdag
6 mars. Digital. Antal deltagare: 53 personer 
Snittbetyg: 5/5

”Känner att jag både har fått praktiska 
verktyg, inspiration och värdefulla 
kontakter för mitt arbete”

”Tack snälla för en helt fantastisk dag. Det 
är många jourer som fick en nytändning 
och som orkar kämpa vidare tack vare er 
och det jobb ni gör. Ni är bäst!!!!”

Digital säkerhet 
26 april. Digital. Antal deltagare: 128 
personer Snittbetyg: 2,85/5

”Ökat min förståelse för hur viktig digital 
säkerhet är.”

Bemötande på nätet
8 maj. Digital. Antal deltagare: 122 personer 
Snittbetyg: 4,66/5

”Väldigt intressant och kunskapshöjande 
dag. Bra att kombinera film, diskussion 
och föreläsning.”

”En otroligt bra grund för arbete i chatt 
och för att nu kunna dra igång våran 
stödverksamhet. Det känns som att alla 
volontärer har fått en väldigt bra grund 
för att ge bra stöd.”

Samhällsbärarna, kvinnojourernas framtid
22 maj. Digital. Antal deltagare: 54 personer

Trappan-utbildning 
30 aug- 13-dec. Antal deltagare: 16 personer

Upphandling, IOP och samverkan - 
Regional utbildning i Växjö
4 oktober. Antal deltagare: 24 personer

Machofabriken 
10 oktober. Antal deltagare: 21 personer. 
Snittbetyg: 4,44/5

”Inspirerande och matnyttig. Intressanta 
perspektiv från diskussioner.”

”Jag tar med mig bra idéer och ny 
kunskap som jag kan använda i mitt 
arbete i min organisation.”

Det nya barnfridsbrottet
17 november – Antal deltagare: 84 personer 

Ordförande- och ledarskapskonferens
20-21 november. Antal deltagare: 111 
personer. Snittbetyg: 4,56/5

”Nya bostads-broschyren tog andan ur 
mig - så fantastiskt att få jobba vidare 
med!”

”Får alltid nya verktyg genom dessa 
dagar. Tack för att ni är så proffsiga och 
ger så bra bemötande.”
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Under hösten lättade restriktionerna och 
förbundet hade sin årliga ordförande- och 
ledarskapskonferens. Efter en lång period 
av restriktioner och digitala träffar var det 
härligt att träffas på riktigt och det gav hela 
helgen en extra glöd och glädje. Temat för 
helgen var ”Att följa med samtiden med 
värdegrunden intakt”. Under helgen hölls 
föreläsningar om det nya barnfridsbrottet, 
eventuell tillståndsplikt, och givetvis 
ledarskaps- och delegationsfrågor. Helgen 
inleddes med inspirationsföreläsning 
på temat ”Att vara kvinna och ledare - 
en resa i framgång och motstånd” där 
Sainabou Jeng Daffeh, programledare 
Maktsalongen mentorskapsprogram, 
Margot Wallström, före detta utrikesminister 
och kvinnorättsikon, Camilla Wagner, 
ordförande Fredrika Bremer-förbundet och 
Olga Persson, förbundsordförande Unizon 
samtalade.

Upphandling, IOP och samverkan  
Regional utbildning i Göteborg
8 december. Antal deltagare: 30 personer

Machofabriken
11 december. Antal deltagare: 26 personer. 
Snittbetyg: 4,45/5

”Givande och intressant. Skönt med 
konkreta tips och råd och genuint härliga 
och tydliga föreläsare.”

Unizons grundkurser 2021

Grundkursen finns i en version för 
kvinnojourer och en version för tjej- och 
ungdomsjourer. Trots att 2021 fortfarande 
innebar pandemi lyckades förbundet 
ställa om grundkursen till digitalt format 
och kunde således genomföra flertalet 
grundkurser, på både nationell och lokal 
nivå.  

Grundkursen kan arrangeras av medlem-
sjourerna själva och leds av jouraktiva som 

utbildats till kursledare av Unizon. Under 
2021 hölls en lokal grundkurs för kvinnojour-
er. Totalt deltog 11 deltagare på den lokala 
grundkursen. 

Förbundet anordnade tre digitala nationella 
grundkurser under året, samt en fysisk 
nationell grundkurs i slutet av året både för 
kvinnojourer och för tjej- och ungdomsjourer. 
Totalt deltog 368 personer på de nationella 
grundkurserna. Därmed utbildade Unizon 
och förbundets medlemmar tillsammans 
totalt 379 personer i jourkunskap under året!

Nationella grundkurser 2021

Digital nationell grundkurs 27 mars 
Grundkursledare: Camilla Skyttman och 
Maria Björsson.
Antal deltagare: 150  Snittbetyg: 4,08 av 5

Digital nationell grundkurs 12 juni 
Grundkursledare: Camilla Skyttman och 
Maria Björsson
Antal deltagare: 74  Snittbetyg 4 av 5

Digital nationell grundkurs 18 september 
Grundkursledare: Camilla Skyttman och 
Maria Björsson
Antal deltagare: 80  Snittbetyg: 4,88 av 5 

Nationell grundkurs för kvinnojourer 13–14 
november i Stockholm
Grundkursledare: Cecilia Nilsson och Carita 
Fornander
Antal deltagare: 42  Snittbetyg: 4,83 av 5

Nationell grundkurs för tjej- och 
ungdomsjourer 13–14 november i 
Stockholm
Grundkursledare: Camilla Skyttman och 
Maria Björsson
Antal deltagare: 22  Snittbetyg 4,59 av 5
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Lokala grundkurser 2021

Lokal grundkurs 16–17 oktober för 
Kvinnojouren Linneorna i Vetlanda/Sävsjö 
Grundkursledare: Carita Fornander
Antal deltagare: 11  Snittbetyg: 3,73 av 5

Frågestunder

• Våldsprevention - 19 januari
• Unizons nya samlingsplats unizonjourer.

se - 21 januari 
• Vårdnad, boende och umgänge, 25 

januari
• Ekonomi - 10 februari 
• Statsbidrag med anledning av covid-19 

- 19 maj 
• Statsbidrag med anledning av covid-19 

- 3 september 
• Statsbidrag med anledning av covid-19 

- 6 december 

Studiebesök 
En grundpelare för förbundet är att ha god 
kontakt med medlemmarna. Detta görs 
på flera sätt till exempel via nyhetsbrev, 

utskick och vara behjälpliga i alla sorters 
frågor som medlemmarna har. Ett 
annat konkret sätt är att träffas när vi har 
utbildningar, konferenser och seminarier 
och framförallt att representanter från 
Unizons styrelse och kansli kommer på 
studiebesök. Detta påverkades självklart 
av att pandemin. Istället för att åka till de 
lokala medlemmarna har förbundet främst 
haft digitala studiebesök, vilket var väldigt 
givande. 

Digitala studiebesök
Trots Kvinnojour, januari 
Sollentuna Kvinnojour, januari
Storasyster, februari
Sollentuna kvinnojour, mars
Kvinnojouren Söderslätt, april
Juventas ungdomsjour, april
IKKR Kvinnojouren Nina, maj
Qjouren Väst, juni

Studiebesök IRL
Tjejjouren Luleå, november 
 
Studiebesök på kansliet 
Kungsbacka kvinnojour, augusti

Luul Jama, ordförande Existera, 
Bita Eshraghi, specialistläkare 
inom gynekologi och obstetrik 
och ansvarig för Amel-
mottagningen, Södersjukhuset i 
Stockholm och Arbresha 
Rexhepi, utredare 
Jämställdhetsmyndigheten, 
föreläste på seminariet 
Könsstympning - ett sätt att 
kontrollera flickors och kvinnors 
liv och sexualitet. Samtalet 
modererades av Unizons 
ordförande Olga Persson.
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FOKUS: 

Samhällsbärarna
I slutet av 2020 rapporterades det att 
en tredjedel av alla svenska kommuner 
sett en ökning av våld i hemmet under 
coronapandemin. Unizons jourer varnade 
för en sådan ökning redan när pandemin 
bröt ut. När coronaviruset började spridas i 
Sverige skalade jourrörelsen upp, ställde om 
och anpassade sin verksamhet efter den 
nya verkligheten. Journalist Joakim Medin 
fick hösten 2020 i uppdrag av Unizon att 
göra en Sverigeresa för att rapportera om 
den praktiska verklighet kvinnorörelsen 
levt i under pandemiåret 2020, ett år när 
jourrörelsen visat sig mer samhällsbärande 
än någonsin. Sverige var under pandemin 
ett samhälle i kris och den samhällsbärande 
jourrörelsen var bokstavligen livsviktig för 
våldsutsatta kvinnor och barn. Resultatet 
blev boken Samhällsbärarna, där 20 av 
Unizons medlemsorganisationer och 
Unizons ordförande Olga Persson intervjuas.

Utdrag ur boken:
Unizon började från första stund när 
coronapandemin bröt ut att ställa om sin 
verksamhet, för att se till att jourrörelsen 
även fortsatt kunde nå ut med stödinsatser 
till våldsutsatta kvinnor och barn. 
Våldsutsatta kvinnor och barn som redan 
innan pandemin levde isolerat upplevde 
nu en ökad isolering till följd av samhällets 
smittskyddsinsatser. För att lyckas med att 
nå ut arbetade Unizon medvetet mot två 
olika mål som syftade till att både internt 
skala upp jourernas arbete och verktyg, och 
att i det offentliga understryka jourrörelsens 
samhällsbärande arbete – både i allmänhet 
som åtgärder mot de förvärrande problem 
som pandemin skulle ge upphov till som 
till exempel social oro, ekonomisk utsatthet 
och missbruk.  Det blev snabbt viktigt att 
uppmana jourerna till att signalera en 
fortsatt aktivitet. De behövde sprida ordet 
om att de höll öppet som vanligt, eftersom 
det nya normala snabbt belv att det mesta 
i samhället stängde ner när pandemin bröt 
ut. Olga Persson tror att många utsatta 

kvinnor först upplevde det som att det inte 
fanns någonstans alls att söka stöd och 
få hjälp. Den uppfattningen underblåstes 
ibland även av medierapporteringen, 
som i början av pandemin lätt kunde 
måla upp en bild av att hela hälso- och 
sjukvårdssektorn enbart fokuserade 
på coronaviruset. Allt annat fick vänta.  
 
Men Unizon märkte också att det 
snabbt blev påfallande tyst i de flesta 
jourtelefonerna. Färre kvinnor blev 
placerade i de skyddade boenden. Färre 
knackade på dörren till jourernas öppna 
verksamhetslokaler, och kontakter som 
redan fanns med stödsökande kvinnor blev 
avbrutna. En lösning för att fylla igen några 
av de luckor som uppstått blev att snabbt 
få till en digitalisering av jourverksamheten. 

”Chatten har förändrat vår verksamhet 
väldigt mycket, därför att vi kunnat få 
kontakt med kvinnor som nu också hör 
av sig över något spontant. När det har 
hänt något hemma, förövaren har slagit 
kvinnan, hon är upprörd och googlar 
runt för att se om kan prata med någon 
anonymt. Och så hamnar de hos oss.” säger 
Ulrika Mikaelsson, Kvinnojouren Enköping. 

Intervjuerna i boken är gjorda med 
följande Unizonjourer/föreningar:
Freezonen kvinno-, tjej- och brottsofferjour, 
Ystad, Frida Kvinnojour, Hässleholm, Mivida, 
Upplands Väsby, Juventas Ungdomsjour, 
Södertälje, Kraftbyrån, Huddinge, 
Kristianstad Kvinnojour, Kvinnohuset 
Örebro, Kvinnojouren Annfrid i Södertälje, 
Kvinnojouren Blenda, Växjö, Kvinnojouren 
Boden, Kvinnojouren Enköping, 
Kvinnojouren Kalmar, Kvinnojouren 
Karlskrona, Kvinnojouren Viljan, Ljusdal, 
Kvinno- och Ungdomsjouren Öresund, 
Malmö Kvinnojour, Novahuset – föreningen 
mot sexuellt våld, Linköping, Tjejjouren 
Luleå, Ungdomsjouren Fria, Eskilstuna, 
Ungdomsjouren Tigerlilja, Varberg
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Unizon riktar ett stort tack till alla 
privatpersoner, företag och organisationer 
som under 2021 gav en del av sin försäljning 
till oss eller valde att ge en gåva till vår 
verksamhet. Hela Sverige visade 2021 sitt 
engagemang för kvinnor och barn i flera 
stora insamlingar. Unizon tackar för alla 
samarbeten och allt engagemang. 

TACK TILL:  
• Aftonbladet/Svenska Hjältar  (insamling)
• Babybox, Nordic Family Group
• Brothers/Sisters - Sisterhood 
• Helpful Pixels (insamling)
• TikTok (kampanjer)
• ACNE (kampanj)
• SvD/Schibsted
• Clear Channel 
• Bauer Media 
• Beautykollektivet 
• Lindex
• Babyland 
• Stor & Liten    
• Rabalder    
• LO Västsverige
• Target Aid 
• Elite Hotel Marina Tower  
• Vinden AB
• Scandinavian Risk Solutions  
• Filmstaden
• Gullers Grupp
• Bard Branding
• Atilla Yoldas 
• Cap Gemini 
• IK Stockholm 
• Hemfrid, till minne av Beata 
• och MÅNGA fler företag,   

kyrkor med mer. 

Del av försäljningsintäkter:
Lykta ”Älska mig för den jag är”, Majas 
Cottage
Halsband ”Älska mig”, Victor Lemper
Halsband ”Hold Back”, Efva Attling

Alla privatpersoner som engagerat sig 0ch 
anordnat olika projekt i form av till exempel 
yogaklasser och mycket mer och skänkt 
pengar till Unizon och Unizons jourer. 

J. Aug. Bergmans donationsfond
Unizon tilldelades under 2021 Johan August-
priset på 70 000 kronor med motiveringen: 
Johan August-priset 2021 tilldelas den 
ideella organisationen Unizon för deras högt 
ställda ambitioner - och framgångsrika 
arbete med att fullfölja dessa intentioner 
- att alla våldsutsatta kvinnor och barn ska 
erbjudas skydd av hög kvalitet oberoende 
av livssituation och bakgrund.

Gåvor och insamlingar till 
Unizons arbete

Bild 1: Atilla Yoldas cyklade och samlade in pengar till Unizon och MÄN för sin mormor, som utsattes för våld av morfar.Här 
tillsammans med Olga Persson, Unizon och Shahab Ahmadian, MÄN. Bild 2 Aftonbladets publisher Lena K Samuelsson i 
artikel om Aftonbladets insamling till Sveriges kvinnojourer. Bild 3 och 4: Kampanj framtagen av ACNE.  
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Unizons spjutspetsgrupper
Barnnätverk 
Unizons barnnätverk och samordnare för nätverket fortsatte under 
verksamhetsåret 2021 arbetet med att synliggöra barnen till de tusentals 
kvinnor som varje år flyr från en våldsam man eller ex-man till en kvinnojour 
och delade med sig av jourernas kunskap och erfarenhet av att arbeta 
med våldsutsatta barn. Barnnätverket fungerar som Unizons samlade 
expertis om barnfridsfrågor. Gruppen består av barnansvariga från Unizons 
medlemsjourer med särskild spetskompetens inom området barn, våld 
och trauma. Under 2021 hade nätverket sex digitala halvdagarsträffar, då 
nätverket delade erfarenheter och diskuterade utmaningar och lösningar 
kring arbetet med barn på kvinnojour. Barnnätverket arbetade också med att 
uppdatera handboken Barn på Kvinnojour som gavs ut år 2003 av förbundet 
(dåvarande SKR). Nätverket bidrog också med sin värdefulla erfarenhet till 
Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att kartlägga hur uppgifter 
om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende och umgänge 
(A2020/01054) och regeringsuppdraget att höja kunskapen om våldsutsatta 
personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och 
barn (A2021/00971) – nätverket fortsatte att höja våldsutsatta barns röster samt 
belysa de åtgärder som krävs för att stärka barns position som rättighetsbärare 
i enlighet med barnkonventionen.

I nätverket ingick 2021: Agera kvinnojour, Familjefridsjouren i Höganäs, 
Helsingborgs kvinnojour, Järfälla kvinnojour, Kvinnojouren Anna, Kvinnojouren 
Blenda, Kvinnojouren Borås, Kvinnojouren Huddinge, Kvinnojouren Mira, 
Kvinno- och tjejjouren i Jönköping, Kvinnojouren Karlskrona, Kvinnojouren 
Öresund, Mivida, Sollentuna kvinnojour, och TROTS kvinnojour.

Kvalitetsnätverk 
I augusti träffades kvalitetsnätverket för första gången. Gruppens syfte är att 
ta vara på den kompetens, kunskap och erfarenhet som Unizons kvinnojourer 
besitter. Då det hela tiden sker förändringar och ställs nya krav på Unizons 
medlemmars verksamhet arbetar förbundet med hur jourerna ska möta 
dessa nya krav och behov utan att göra avkall på kvinnojoursrörelsens särart 
- den gedigna erfarenhet och kunskap om mäns våld mot kvinnor och hur 
kvinnojourerna arbetar för att stötta, skydda och stärka de kvinnor och barn 
som kommer till Unizons kvinnojourers skyddade boenden. Kvalitetsnätverket 
arbetade under året med vilka nya krav och lagar som kan komma att ställas 
på kvinnojourerna och hur förbundet på bästa sätt kan rusta kvinnojourerna 
inför olika utmaningar och förändringar. I nätverket ingick 2021: Kvinnojouren 
Borås, Kvinnojouren Enköping, Kvinnojouren Blenda, Växjö, Kvinnohuset 
Örebro, Malmö Kvinnojour, Kvinnojouren Öresund och Kvinnojouren Linnéan, 
Lidköping. Från styrelsen: Kvinnojouren Mira, Helsingborgs Kvinnojour och 
Familjefridsjouren Höganäs 
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Press och media-nätverk
Under hösten 2021 startades Unizons press- och medianätverk med en 
heldagsutbildning i kommunikation. I nätverket ingår: Lidingö Kvinnojour, 
Agera kvinnojour, Ungdomsjouren Fria, Existera, Novahuset, Storasyster, 
Kvinnojouren Kalmar, Kvinnojouren Linnéan, Kvinnojouren och Ungdomsjouren 
Öresund, Malmö kvinnojour samt Unizons ordförande och pressekreterare.

Sexuellt våld och sexuell exploatering
Under 2021 startades Unizon nätverk av medlemsjourer med extra stöd och 
kunskap om utsatthet för sexuell exploatering. Nätverket arbetar tillsammans 
för att samordna och ta fram nya sätt att uppmärksamma sexuell exploatering 
samt dela erfarenheter och kunskap. Nätverket samlades för fyra nätverksträffar 
under 2021. Jourerna deltog i Unizons arrangemang inom Week of Visibility of 
Sexualised Exploitation och var med och planerade Fokusveckan: Sexuellt våld 
- Tjejerna har larmat. Miki Nagata från Ersta Hopp besökte den första fysiska 
nätverksträffen och diskuterade arbetet med traumabehandling för offer 
för sexuell exploatering tillsammans med nätverkets jourer. Mycket ansvar 
läggs på civilsamhället och jourerna har en stor uppgift tillsammans med de 
få mottagningar som har den kompetens och expertis som behövs för att 
ta emot och behandla kvinnor som utsätts i prostitution. Nätverket träffade 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och diskuterade myndighetens uppdrag att 
utreda och följa upp tillämpningen av sexköpsbrott. Diskussionen var givande 
och nätverket kunde ge många bra kommentarer och lyfta de stödsökandes 
röster och behov. 

I nätverket ingick 2021: Alltid sedd, Novahuset, Storasyster, 1000 möjligheter 
och Qjouren Väst.

Unizons kvalitetsnätverk:  
Josefine Guldbrand, Kvinnohuset 
Örebro, Maria Björsson, sakkunnig 
kvinnofrid, Unizon, Margaretha 
Olofsson, Unizons förbundsstyrel-
se, Else-Marie Larsen, Unizons för-
bundsstyrelse, Caroline Högfeldt 
Coucher, Kvinnojouren Blenda, 
Felicia Forthmeiier, Idealis 
Konsultbyrå, Ulrika Mikaelsson, 
Kvinnojouren Enköping, Petra 
Karlsson, Kvinnojouren Linnéan, 
Sara Paulsdotter, Kvinno- och 
ungdomsjouren Öresund, Cecilia 
Nilsson, Familjefridsjouren i Höga-
näs, Carina Olhsson, Kvinnojouren 
Linnéan, Mette Berntsson, Kvinno- 
och tjejjouren Borås.
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Våldsprevention
Unizons nätverk inom våldsprevention träffades vid fyra tillfällen under året 
för kunskapspåfyllning, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning lokalt och 
nationellt. Gruppen fick bland annat presentera sin jours specifika kompetens 
inom förebyggande arbete för resten av gruppen men diskuterade även 
hur man kan samverka med andra för att få ytterligare genomslag i sitt 
våldspreventiva arbete. Inför Skolverkets förändringar i läroplanen gällande 
sexualitet, samtycke och relationer under hösten 2022 arbetade nätverket 
med hur jourernas unika kompetens om våld kan ta plats och komplettera 
skolornas sexualundervisning. Genom workshops och gästföreläsningar, 
bland annat av Tess Mellberg (lärare) och Annelie Danielsson (Kvinnojouren 
Lund), arbetade gruppen för att ta fram internt metodmaterial. Även Zandra 
Kanakaris, generalsekreterare 1000 Möjligheter, föreläste för nätverket om att 
ge stöd till killar med en tydlig feministisk analys och utifrån kunskap om makt 
och kön, som är avgörande perspektiv för Unizons jourer.

I nätverket ingick 2021: Novahuset, Kraftbyrån, Kvinno- och tjejjouren Tensta, 
Tjejjouren Luleå, STHLM Väst, Kvinnojouren Linnéan, Juventas Ungdomsjour, 
Kvinnojouren Örnsköldsvik, Ungdomsjouren Fria, Kvinno- och ungdomsjouren 
Öresund.

Nätverksträff våldsprevention med: Kristina Kigge Fasth, 
Tjejjouren Luleå, Kajsa Rietz, Novahuset, Natasja Berg-
ström, STHLM väst jour, Joanna Jimenez, Kraftbyrån, Petra 
Karlsson, Kvinnojouren Linnéan och Linnéa Starkenberg, 
Tensta kvinno- och tjejjour.
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Internationella projekt
Internationellt nätverkande och deltagan-
de i diverse internationella aktiviteter är 
viktigt för Unizon. Genom att vara en del 
av internationella nätverk som Women 
Against Violence Europe (WAVE) och Work 
with Perpetrators European Network (WWP 
EN) samt genom att agera som experter 
och föreläsa på internationella konferenser 
och andra event får Unizon möjlighet att 
lyfta förbundets viktiga frågor, exempelvis 
våldsförebyggande arbete, femicide, por-
nografi och prostitution och accountability.  
Unizon lyfter kunskap och erfarenheter av 
sina medlemsorganisationer, har inverkan 
på nätverkens agendor och bedriver tillsam-
mans med kvinnorättsorganisationer i an-
dra länder påverkansarbete på internatio-
nell och europeisk nivå. Det internationella 
arbetet möjliggör också erfarenhetsutbyte 
och gemensamt lärande både för Unizon 
och för förbundets medlemmar. 

Work with Perpetrators European 
Network (WWP EN)
• Under 2021 fortsatte Unizons ordföran-

de Olga Persson vara aktiv som leda-
mot i WWP EN:s styrelse. Det var Olga 
Perssons sista mandatperiod, och av-
tackningen skedde under WWP EN:s 
årliga konferens i september 2021. 

• Unizon fortsatte att lyfta frågor kring 
sexualiserat våld och exploatering av 
kvinnor och flickor inom nätverket. Un-
der hösten 2021 sökte Unizon tillsam-
mans med WWP EN:s kansli och några 
av WWP EN:s medlemsorganisationer 
medel för att genomföra ett internatio-
nellt projekt med fokus på porrkritiska 
samtal och porrkritisk sex- och samlev-
nadsundervisning för barn och unga. 
Ansökan beviljades av Europakommis-
sionen. Projektstart är planerad till fe-

bruari 2022. 

Women against Violence Europe 
(WAVE)
• Unizon fortsatte att koordinera arbetet 

av WAVE:s Working Group on Sexuali-
sed Violence. Inom ramen för WAVE:s 

årliga konferens, och tillsammans med 
andra medlemmar i arbetsgruppen, 
arrangerade Unizon en workshop med 
fokus på lagstiftning kring våldtäkt och 
samtycke i Europa i oktober 2021.

 

Week of Visibility of Sexualised 
Exploitation #StopSE
• Under våren 2021 nådde Unizon och 

MÄN ut till en rad medlemmar inom 
det globala nätverket MenEngage med 
ett förslag att tillsammans arrangera ett 
internationellt event med fokus på sex-
uell exploatering av kvinnor och flickor. 
Detta initiativ resulterade i att fem Me-
nEngage-medlemmar samarrangera-
de en så kallad #StopSE-vecka (Week 
of Visibility of Sexualised Exploitation) i 
maj-juni 2021. Under veckan samlades 
överlevare, kvinnojourer, organisationer 
som jobbar med män och pojkar, psy-
kologer och andra experter från olika 
länder för att utbyta erfarenheter och 
diskutera hur man på bästa sätt kan 
bekämpa och förebygga olika former av 
sexuell exploatering som prostitution, 
pornografi, webcamming och sugar-
dejting. Inom ramen för #StopSE-veck-
an arrangerades sju olika webbinarier 
som besöktes av över 430 deltagare.

• Baserat på #StopSE-veckans resultat 
och efterfrågan från publiken, genom-
förde Unizon ett spin-off event i oktober 
2021. Eventet handlade om den nord-
iska modellen, dess applicering och 
effekter i Sverige, Frankrike och Irland. 
Eventet ägde rum digitalt – både via 
Zoom och Facebook – och sågs av över 
670 personer.
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FN-dagar
Internationella kvinnodagen 8 mars
Kvinnorättsaktivister på Unizons jourer 
över hela landet uppmärksammade 
Internationella kvinnodagen den 8 mars. 
Jourerna bjöd in till digitala föreläsningar 
och manifestationer, samtidigt som det 
dagliga arbetet med att stötta och skydda 
kvinnor, tjejer och barn som utsatts för 
mäns våld fortsatte. 

Unizon genomförde också 8 mars-
kampanjen ”Lön hela dagen” som är en 
sammanslutning av politiska kvinnoförbund, 
fackförbund och kvinnorörelsens 
organisationer. Tillsammans arbetar vi för 
att även kvinnor ska få lön hela dagen. 

Lönegapet mellan kvinnor och män var år 
2021 9,9 procent. Baserat på en arbetsdag 
från klockan 8-17 då män får lön för hela 
dagen innebär det att kvinnor slutade få 
betalt för sitt arbete klockan 16:12. Det är tre 
minuter mer än siffran för 2020. Tillsammans 
ställde nätverket 5 krav: 

• Heltidsarbete som norm, trygga 
anställningsformer och jämställd 
arbetsmiljö

• Synliggör och åtgärda strukturella 
löneskillnader

• Säkerställ ett mer jämställt uttag av 
föräldraledigheten

• Jämställda pensioner
• Öka tillsynen och skärp sanktionerna 

för de arbetsgivare som ignorerar 
lagens krav

Internationella Flickadagen 
11 oktober
Unizon och Unizons jourer arbetar varje dag 
för flickors rättigheter - för rätten till stöd, 
skydd och frihet att leva sina liv som de vill, 
fria från våld. 

Unizons jourer uppmärksammade Interna-
tionella Flickadagen genom att som alla 
andra dagar stötta och skydda flickor, 

jourerna föreläste också och informerade i 
media och på sociala medier. 

”Majoriteten av de vi möter i vår stöd-
verksamhet är tjejer. De är tjejer som mår 
dåligt, har blivit utsatta för våld, upplever 
att de inte lever upp till förväntningar 
som finns, kämpar med att övervinna 
självskada, ångest och ätstörningar. Vi 
kommer ALLTID att finnas här för er och 
jobba för ett samhälle där flickors och 
kvinnors rättigheter är en självklarhet.” 
- Ungdomsjouren Fria

Internationella dagen mot våld mot 
kvinnor 25 november
25:e november är FN:s internationella dag 
för avskaffandet av våld mot kvinnor. Runt 
om i landet arrangerade Unizons jourer 
digitala ljusmanifestationer, föreläsningar 
och andra event. Unizon och jourerna 
uppmärksammade även dagen genom 
debattartiklar i lokal media och på sociala 
medier.
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FOKUS: 

Sommarprat 
som förändrar

"Mitt uppdrag här i livet är att kvinnor och 
flickor ska överleva. Kvinnor och flickor ska 
överleva, leva sina liv som de vill och njuta, 
åtminstone njuta ibland. Uppdraget är 
så enkelt att förstå så nästan alla är 
med på tåget redan innan jag har 
hunnit förklara klart. Ändå är det så 
jäkla svårt att genomföra.” – Olga 
Persson, Sommar i P1, juli 2021. 

Responsen och hejaropen var många 
när Sveriges Radio och Unizon i början 
av sommaren släppte nyheten att Olga 
Persson, förbundets ordförande, skulle 
sommarprata. Lika stor var responsen när 
Olga Perssons program sändes den 26:e 
juli. Unizons sociala medier var fyllda med 
uppskattande kommentarer och Olga Persson 
fick ägna stor del av året till att tacka alla som 
personligen hört av sig efter att ha berörts och ville 
engagera sig efter att ha hört hennes Sommar i P1. 

Programmet synliggjorde att mäns våld mot kvinnor berör oss alla – och det är 
upp till oss alla att arbeta för att alla ska få leva sina liv fria från våld och för att 
kvinnors och flickors liv ska vara lika mycket värda som mäns liv. 

”Man hinner mycket mellan tårarna”, citerade Olga Persson Elin Wägner i en 
intervju i Sommartalkshow i Sveriges Radio på eftermiddagen den 26:e juli.
 
Unizon skickar ett stort tack till alla som lyssnat, tack för alla fina delningar, allt 
engagemang och att så många beskrivit programmet som årets viktigaste 
sommarprat, tack för alla ledare, recensioner och krönikor. Några av artiklarna 
om programmet var: 

Foto 
Mattias 

Ahlm, 
Sveriges Radio
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• Aftonbladet Därför angår våldet mot kvinnor oss alla
• Dagens Nyheter Olga Persson talar om våldspandemin som aldrig slutar
• P4 Gävleborg Sveriges Radio Sommarprataren om mordet på Tova ”Det 

rena kvinnohatet”
• Aftonbladet ledare Våldet mot kvinnor tar aldrig semester
• Sydsvenskan Hur kan så många titta på när kvinnor inte får leva som de 

vill? 
• Blekinge Läns Tidning När en underjordisk rörelse reser sig - Var kvinnas 

kamp:
• Sveriges Radio P1 Sommartalkshow

Olga Persson lyfte i sitt Sommar begreppet ”våld i nära relation”. 

”När samhället ska beskriva de här allvarliga brotten mot kvinnor så är det 
som att vi inte vågar säga som det är. Vi har ett behov av att skriva om, 
förmildra, vi kallar det för våld i NÄRA relationer. Jag tycker att vi alla ska 
enas om att en NÄRA relation per definition inte innefattar våldtäkt, dödshot, 
strypgrepp eller sparkar mot den gravida magen. Då är det INTE en NÄRA 
relation. När jag har lyssnat på kvinnors berättelser om våld i mer än 20 år så 
hör jag något helt annat än NÄRA relationer- jag hör män som INVADERAR 
kvinnor. Ger order, jag ska komma hem till dej nu, du behöver mej! Killar som 
skickar 100 sms om dagen, var är du nu- svara mej- män som inte ställer 
frågor eller ber om lov utan som systematiskt bryter ner hennes egna vilja. 
Män som inte accepterar ett nej, eller en tvekan, som låtsas att dom inte 
förstår. Jag hör något helt annat än pirr i magen, intimitet och njutning, jag 
hör panik.”

Det fick många att tänka till.  Tomas_i_norr delar till exempel på Instagram:

”Jag jobbar sedan i början av året på en grupp som heter just våld i nära 
relation och har inte reflekterat så mycket över namnet, annat än att det har 
varit ett passande namn.. Men det tycker jag inte längre. Visst är det härligt 
att man fortfarande kan lära sig nya saker, och förhoppningsvis göra något 
bra av dessa lärdomar”
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Unizons alla medlemmar har avgörande 
erfarenheter för riksförbundets politiska 
påverkansarbete. Att gå samman, att syn-
liggöra vem som är ansvarig för våldet och 
avlasta skuld och skam hos utsatta kvinnor 
är basen och grunden i allt förbundet gör, 
särskilt i påverkansarbetet. 

Våren 2021 är en vår vi alla kommer 
minnas då 5 kvinnor mördades och 15 barn 
miste sin mamma under april månad. 
Unizon och jourerna var de självklara 
experterna och förbundet och jourerna 
var mycket efterfrågade i media och av 
politiker att rådgöra med. Den 26:e juli 
var Unizons ordförande Olga Persson 
värd för Sommar i P1 – vilket genererade 
mycket uppmärksamhet och stort 
engagemang. Unizon fortsatte att kräva 
ett 34-punktsprogram mot mäns våld mot 
kvinnor, och i juni presenterade regeringen 
ett 40-punktsprogram med åtgärder för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. 

De stora nationella medierna gjorde under 
året många intervjuer och inslag med 
både riksförbundet och medlemmarna 
lokalt. Unizon fördubblade under 2021 sin 
medienärvaro jämfört med 2020. Unizon 
nämndes i snitt 18 gånger i veckan och Olga 
Persson och Rebecka Andersson i snitt 10 
gånger i veckan. Kvinnojourer, tjejjourer och 
ungdomsjourer nämndes i media i snitt 85 
gånger i veckan att jämföra med 55 gånger 
i veckan 2019. 

Podcasts 
Olga Persson, ordförande Unizon, 
intervjuades under året i följande podcasts. 

• Skyddsvärnets podd Idéburen välfärd
• Sommar i P1
• Bathinas skilda möten 
• Brita och Parisas podcast 
• Relationsguiden 

Rebecka Andersson, generalsekreterare 
Unizon, intervjuades i följande podcasts:
• Aftonbladet Daily
• Reparera eller separera

TV/radio-inslag och nyhetsartiklar
Under året intervjuades Unizon i en mängd 
tv- och radioinslag, några av dem var:

19 april, Dagens Nyheter: ”Begränsa mäns 
livsutrymme för att skydda liv”
Olga Persson, ordförande Unizon, intervjuas 
med anledning av morden på kvinnor 
under april. 

6 maj, Efter fem, Tv4: Så vill politikerna 
stoppa mäns våld mot kvinnor 
Olga Persson, ordförande Unizon 
kommenterar riksdagsdebatt om Mäns våld 
mot kvinnor 

16 juni, TT: Fina ord räddar inte livet på 
kvinnor och barn
Olga Persson, ordförande Unizon 
kommenterar regeringens paket mot mäns 
våld mot kvinnor. 

16 juni, SVT Nyheter: Kvinnojourernas 
riksförbund Unizon om åtgärdspaketet: 
”Verkligen på tiden”
Olga Persson, ordförande Unizon intervjuas 
om regeringens åtgärdspaket mot mäns 
våld mot kvinnor.

Kommunikation 
och påverkan
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16 juni AFP: Sweden to crack down on 
violence against women The Sun Daily 
The news.com, La Suède présente un plan 
après un série de féminicides med fler.
Olga Persson, ordförande Unizon, citeras i en 
mängd internationell media, efter intervju 
med AFP, världens tredje största nyhetsbyrå

29 juni, Baaam.se: Olga Persson inför 
Sommar i P1 ”Många tror att jämställdhet 
handlar om att dela på notan” 

4 oktober 2021, TT: Lång väntan på bostad 
för våldsutsatta kvinnor
Olga Persson, ordförande Unizon intervjuas

12 oktober,  P3 Nyheter: var fjärde ung tjej 
utsatt för sexualbrott
Olga Persson, ordförande Unizon intervjuas 
med anledning av Brå:s Nationella 
Trygghetsundersökning  

11 november, Femina: Unizon-Olga ”Vi 
måste välja kvinnornas sida nu!”
Olga Persson, ordförande Unizon, skriver 
krönika

25 november, SVT Nyheter Väst: Staden 
tänder upp för en framtid fri från kvinnovåld
Olga Persson, ordförande Unizon intervjuas 

10 december TT: Barns och kvinnors liv inte 
lika mycket värda 
Olga Persson, ordförande Unizon om 
Kvinnofridsbarometern 2021. 

30 december Tv4 Nyhetsmorgon: Om 
psykisk misshandel, allas ansvar att agera 
och om att runt 200 barn firade jul fri från 
våld på kvinnojourernas skyddade boenden

Olga Persson, ordförande Unizon gästade 
tillsammans med Lena Bivner, författare

Debattartiklar
210308 Dagens Nyheter debatt: ”Den 
feministiska regeringen har inte förbättrat 
kvinnors liv” tillsammans med Sveriges 
Kvinnolobby och CEDAW-nätverket

210414 Dagens Nyheter kultur: Kändishets 
döljer vanliga mäns övergrepp mot kvinnor
210421 Dagens Arena: Vi kräver handling 

mot våldet 

210428 Folkhemmet Opinion: Mäns våld 
mot kvinnor en brännhet fråga

210506 Dagens ETC. Gör det enklare 
för utsatta kvinnor att få egen bostad. 
Tillsammans med Hyresgästföreningen och 
Jagvillhabostad.nu

210524 Aftonbladet: Stäng ned de digitala 
bordellerna i Sverige

210622 SvD Debatt: Gör inte kvinnor och 
barn till varor 

210909 Aftonbladet: Tyvärr, kvinnor – i dag 
slutar ni få pension

Digitala medier 
En stor del av Unizons kommunikation, 
framförallt med externa målgrupper, sker 
via sociala medier och samlingsplatsen 
unizonjourer.se. Under pandemiåret 2021 
ökade Unizon och jourerna sin digitala 
närvaro än mer. De sociala medierna som 
Unizon använde var Facebook, Twitter, 
Instagram, Linked In, Snapchat och Tiktok. 

Antalet följare på förbundets Instagram 
ökade med hela 45 procent till 18 185,
Facebook-sidan ökade med 12,8 procent 
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till 12 883 följare och antalet gillamarkerningar ökade med cirka 11 
procent till 12 417 gillamarkeringar för sidan. Även på LinkedIn och 
Twitter ökade antalet följare och vi nådde ut till allt fler. Under året 
startade förbundet även en Tiktok-sida som under året fick 613 följare. 
Nedan följer en jämförelse med 2020 i antal (2020 inom parentes). 

Antal följare sociala medier 
(2020 inom parentes)

Facebook (följer sidan) 12 883  (11 412)
Facebook (gillar sidan) 12 417   (11 141)
Instagram  18 185   (12 515 )
Twitter   4 516    (4 394)
LinkedIn   2 163   (1 222)   

Den 1 februari lanserades Unizonjourer.se - Unizons nya samlingsplats. 
Unizonjourer hade 515 069 unika sidvisningar under året, att jämföra 
med 245 136 på unizon.se år 2020. De fem mest besökta sidorna var 
startsidan, hitta stöd, intranätet, /ung och om Unizon.

Under året gjorde Unizon flera kampanjer för att nå ut till kvinnor och 
barn med budskapet att stöd finns att få på unizonjourer.se 

Instalive och Facebook live 
3 mars: Det nya barnfridsbrottet
Annika Strandhäll, då jämställdhetspolitisk talesperson, 
Socialdemokraterna och Olga Persson, ordförande Unizon

18 mars: ”Text me when you get home” 
Annika Strandhäll, då jämställdhetspolitisk talesperson, 
Socialdemokraterna och Olga Persson, ordförande Unizon

28 april: Livesamtal med Unizon och MÄN 
Alán Ali, ordförande MÄN och Rebecka Andersson, generalsekreterare 
Unizon 

12 maj: Release av Stora Porrboken
Olga Persson, ordförande Unizon, och Nina Rung, kriminolog, 
barnrättsexpert och författare till Stora porrboken där Olga Persson 
skrivit ett kapitel. 

12 maj: Stoppa mäns våld 
Samtal mellan Evin Incir, EU-parlamentariker (S) och Rebecka An-
dersson, generalsekreterare Unizon

17 september Om mäns våld mot kvinnor, pandemin och 
budgetnyheterna
Lena Hallengren, socialminister, och Olga Persson, ordförande Unizon

28 september: Instalive med Maria Dufva och Olga Persson

15 oktober: #metoodagen
Instalive med Linnéa Claeson och Unizons ordförande Olga Persson. 

18 oktober, Youtube:  Mäns våld mot kvinnor – Annie Lööf partiledare 
Centerpartiet besöker Bridgett Stehag, Agera kvinnojour, tillsammans 
med Olga Persson, ordförande Unizon. 
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Annika Strandhäll och Olga Persson. 

Olga Persson och Nina Rung. 

Olga Persson och Linnéa Claeson.. 

Maria Dufva och Olga Persson. 
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Annie Lööf, Olga Persson och Bridgett 
Stehag.
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Under 2021 tilldelades Unizons ordförande 
Olga Persson de hedersvärda:

• Anna Lindhs minnespris
• Fredrika Bremer-förbundets BRA-pris

Anna Lindhs minnespris
”Om vi ska vara det föregångsland och den 
förebild Anna Lindh ville att vi skulle vara 
så är nästa kliv framåt att vi alla faktiskt:
• ställer oss på utsatta kvinnors sida 
• avskaffar straffriheten för mäns våld - 

att bara 5 % av alla anmälda våldtäkter 
leder till fällande dom underminerar 
allt våldsförebyggande arbete. 

Män måste ställas till svars för sina 
brottsliga handlingar”, sade Olga Persson 
vid utdelningen av Anna Lindhs minnespris. 

Anna Lindhs Minnesfond - The Anna Lindh 
Memorial Fund utsåg 2021 Olga Persson till 
mottagare av årets Anna Lindh-pris med 
motiveringen: 

- Att komma till rätta med mäns våld 
mot kvinnor och barn är en angelägen 
samhällsuppgift. Olga Perssons engagerade 
insatser är i hög grad i Anna Lindhs anda. 
Styrelsen för Anna Lindhs minnesfond har 

därför utsett Olga Persson till mottagare 
av 2021 års Anna Lindhs minnespris, sade 
minnesfondens ordförande Lena Hjelm-
Wallén vid tillkännagivandet. 
 
Ut motiveringen:
"Olga Persson får Anna Lindhs minnespris 
2021 för sitt imponerande arbete för ett 
jämställt samhälle och mot mäns våld 
mot kvinnor och barn. Olga Persson är 
statsvetare och ordförande för Unizon, 
riksförbund för mer än 130 kvinno-, tjej- och 
ungdomsjourer. Hon är också ledamot i 
Fredrika Bremerförbundets styrelse.

Som förbundsordförande i Unizon är 
uppdraget att ge skydd och stöd till kvinnor 
och barn som drabbas av våld och förföljelse 
men också att förebygga detta. Olga Persson 
har förtjänstfullt lett organisationens arbete 
och som debattör bildat opinion för ett 
jämställt samhälle fritt från mäns våld."

- För mig är Anna Lindh mod, värme, glädje 
och hårt arbete. Hon var, och är, en stor källa 
till inspiration för mig och många andra. Det 
är en stor ära att få hennes minnespris, sade 
Olga Persson.

Priser till Unizons ordförande 
Olga Persson

Kommunikation och påverkan
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Anna Lindhpriset delas ut årligen sedan 
2004 till minne av Anna Lindh, som avled 
2003. Minnesfondens styrelse består av Lena 
Hjelm-Wallén (ordförande), Magdalena 
Agrell, Ellinor Eriksson, Ann Linde, Dan 
Svanell, Karl-Petter Thorwaldsson och 
Lennart Weiss.

Festlig ceremoni
Under utdelningen var det många som 
hurrade och firade Olga Persson, och fick 
höra hur hennes Sommar & Vinter i P1 
tagit sig hela vägen till den feministiska 
utrikespolitiken. 

”Jag lyssnade på Olgas sommarprat och 
hennes argument när män kontaktar 
henne och säger att ’kvinnor slår ju också 
män’ var så klockrena, så jag tänkte, de 
ska jag lära mig och föra vidare.” - Ann 
Linde, utrikesminister. 

Lena Hjelm-Wallen, ordförande Anna Lindhs 
Minnesfond - The Anna Lindh Memorial 
Fund öppnade ceremonin med orden: ”I år 
har vi träffat mitt i prick, Anna Lindh skulle 
verkligen ha gillat pristagaren vi valt: Olga 
Persson” 

F r e d r i k a B r e m e r - f ö r b u n d e t s  
BRA-pris: 
”Olga Persson, en av Sveriges främsta 
experter inom arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor har, under två decennier, med 
kunskap, klokskap och målmedvetenhet 
samt okuvlig uthållighet arbetat för att 
synliggöra omfattningen och effekterna 
av mäns våld mot kvinnor. Som ledare, 
debattör och opinionsbildare har hon 
arbetat aktivt för att stärka skyddet av 

våldsutsatta kvinnor och barn samt 
uppmuntrat och inspirerat kommuner och 
organisationer att arbeta förebyggande 
med unga pojkar och män.

Som en av initiativtagarna till arbetet 
mot vålds- och förnedringspornografi har 
Olga Persson utmanat starka krafter både 
inom och utom Sverige, inte minst inom 
internationell lobbyverksamhet som står 
bakom den lukrativa porrindustrin.

Det är personer som Olga Persson som 
driver jämställdhetsarbetet framåt trots det 
ibland hårda motstånd som vi ofta möter.” 
- Så motiverade Fredrika Bremer-förbundet 
Olga Persson som pristagare. 

Olga Persson kommenterar:
-I arbetet mot mäns våld mot kvinnor så är 
det så otroligt många som gått före och tagit 
kampen som gjort att vi är där vi är idag. 
Det är viktigt att minnas alla de kvinnor, 
och några män, som har vågat drömma 
om och arbeta för en jämställd värld fri från 
våld. Jag känner kraft att kunna ta arbetet 
vidare och utmana den extremt våldsamma 
och kvinnoförnedrande pornografin när jag 
tänker på att vi är många som arbetar och 
som lyfter varandra. Jag är otroligt stolt över 
att få BRA-priset och jag delar det med alla 
kvinnor som gör motstånd mot mäns våld 
runt om i världen, säger Olga Persson.

Priset delades ut i under ett direktsänt 
digitalt samtal måndagen 24 maj där 
Fredrika Bremer-förbundets ordförande 
Camilla Wagner samtalade med pristagaren 
Olga Persson.

Kommunikation och påverkan

"Vi är många som fått nog. Kvinnors 
liv är värda mer än såhär. Man förhör 
inte misstänkta eller anhöriga, och 
kvinnor tvingas leva gömda i årtionden 
för att mannen inte hålls ansvarig. Alla 
människor i Sverige tycker att det är 
oacceptabelt" 
Olga Persson, i Aktuellt 19/4.

31  Verksamhetsberättelse 2021 Unizon



FOKUS: 

Dödade kvinnor
Våren 2021 mördades sju kvinnor på kort tid av en man hon hade eller hade 
haft en relation med. Tillsammans lämnade kvinnorna minst femton barn 
efter sig.  Den yngsta kvinnan var 20 år gammal och parets bebis som var tre 
veckor gammal sov bredvid henne i sängen. En kvinna var 32 år gammal och 
hade fyra barn mellan ett och sju år gamla som alla såg mordet.

Morden ledde till en otrolig debatt i hela samhället. Redan i november 2019 
krävde Unizon i TV4:s Nyhetsmorgon att regeringen måste börja ta mäns våld 
mot kvinnor på samma allvar som all annan kriminalitet. Unizon krävde då, och 
fortsatte kräva, ett 34-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor, på samma 
sätt som regeringen gjorde för att komma åt gängkriminaliteten. Precis som 
när det gäller gängkriminalitet krävs en nolltolerans mot brottsligheten mot 
kvinnor. Ett och ett halvt år senare, den 16 juni 2021 presenterade regeringen 
ett gediget 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. 

Unizon var särskilt glada över att det nationella våldsförebyggande program-
met, som förbundet krävt sedan 2014, kommer att bli verklighet, och ska inne-
hålla både primärprevention och vara återfallsförebyggande. Killars och mäns 
ansvar för våldet måste vara i centrum om samhället någonsin ska få slut på 
våldet mot tjejer och kvinnor. 

Medial uppmärksamhet
Unizon och jourerna var under våren de självklara experterna och förbundet 
och jourerna var mycket efterfrågade i media och av politiker att rådgöra med. 
Samhället förstod det vi så länge påpekat: mäns våld är en ständigt pågående 
pandemi. Den 17:e april till 17:e maj 2021 nämndes Unizon i media i snitt 11 gånger 
om dagen, och Olga Persson och Rebecka Andersson ungefär 3,5 gånger om 
dagen att jämföra med totalt 26 gånger mellan 17:e mars till 17:e april. 

Politisk påverkan
Unizon hade en rad samtal och möten med politiker och deltog bland annat i:

• Möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor, 23 april 
• Runda bords-samtal om hur regeringen ska stoppa mäns våld mot kvinnor 

med ett nytt åtgärdsprogram, 30 april
• Riksdagens utfrågning om mäns våld mot kvinnor, 18 maj 

SVT Nyheter rapporterade från mötet den 23:e april:

”Ordförande Olga Persson bedömer att den politiska viljan att stoppa 
kvinnovåldet är stark, men att det riskerar att bli stora brister i samordningen 
av åtgärder.

– Men för första gången riktar man fokus på männen som begår de här 
allvarliga brotten och kallar dem för vad de är: kriminella som är både 
målinriktade och hänsynslösa. Det är en skillnad mot tidigare då det mest 
låtit som omskrivningar."
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Forum Jämställdhet
Unizon deltog i Forum Jämställdhet som 
2021 anordnades digitalt. Unizon var även 
guldpartner och deltog och arrangerade 
följande seminarium.

Inget att vänta på – metoder för att 
förebygga våld
Ett utökat och verkningsfullt förebyggande 
arbete mot våld är ett av fyra mål i den 
nationella strategin mot mäns våld mot 
kvinnor. Men hur går det till? I denna 
metodverkstad presenteras handboken 
Inget att vänta på som ges ut av 
Jämställdhetsmyndigheten i samarbete 
med MÄN, Unizon och Länsstyrelsen. Genom 
exemplet Våldsprevention Västerbotten 
visar vi hur ett livscykelperspektiv och en 
hela kommunen-ansats kan anläggas. 
Tillsammans vill vi inspirera till fler och bättre 
våldsförebyggande insatser i hela landet.

Grooming och sexuell exploatering
av unga på nätet
Barns utsatthet på nätet ökar. En SIFO-
undersökning visar att hälften av alla tjejer 
har kontaktats på internet i sexuella syften 
av någon de tror är en vuxen. Tjejer övertalas 
att medverka till sexuell posering och 
pornografi via sociala medier. Polisen larmar 
om ”sugardejting-sajter” där tjejer lockas in i 
prostitution. Hur ser vi till att exploateringen 
via internet ingår i arbetet med att skydda 
barn mot övergrepp och utnyttjande enligt 
mål 16 i Agenda 2030? Och hur kan vi arbeta 
förebyggande med pojkar och unga män?

Vart ska våldsutsatta kvinnor ta vägen?
Kvinnojourernas livsgörande verksamhet 
håller på att förvandlas till en 
konkurrensutsatt tjänst på en marknad. 
Andelen privata, vinstdrivande aktörer 
har ökat från 8 till 37 procent på sju år. 
Samtidigt rapporteras det att kvinnor och 
barn inte får det stöd och skydd de har rätt 

till. Trots att inget hindrar kommuner från 
att undanta kvinnojourernas verksamhet 
från upphandling väljer många att 
upphandla skyddade boenden. Vilka blir 
konsekvenserna för våldsutsatta kvinnor 
och barn?

Internationella Brottsofferdagen 
Unizon var medarrangör och deltog med 
seminariet: 

Varför ska kvinnor berätta om våldet när 
samhället inte lyssnar?
Trots att Sverige har bland världens bästa 
lagstiftning mot sexualbrott döms få 
förövare. Statistiken visar att 50 procent av 
de misstänkta förövarna inte ens kallas till 
förhör. Så varför ska kvinnor berätta om sin 
utsatthet? Och hur påverkas demokratin 
när de inte gör det? Välkommen på ett 
seminarium med Unizon om vikten av att 
lyssna på flickors och kvinnors berättelser 
om våld. 

NFBO 2021. 11th Nordic Conference on 
Child Abuse and Neglect: Hearing the 
Voice of Children and Young People, digital 
konferens, 25 maj
Arrangör: Nordiska Föreningen mot 
Barnmisshandel och Omsorgssvikt (NFBO) 
Unizon deltog med poster presentation 
Children staying at Women’s Shelters in 
Sweden: A Window of Opportunity.    

Interpersonal Violence Interventions – 
Social and Cultural Perspectives (IPVI) 2021 
Conference, digital konferens, 10–11 juni
Arrangör:  Lokal kommitté Jyväskylä Finland  
Accepterat abstrakt från Unizon: Voices of 
Children staying at Women’s Shelters in 
Sweden

Barnrättsdagarna
Digital konferens, 14-15 september 
Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

Unizons medverkan i större 
externa arrangemang

Kommunikation och påverkan
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och Barnombudsmannen

Unizon deltog med digital monter samt två 
seminariepunkter:

Inte konstigt att man mår dåligt
9 360 anmälda våldtäkter under 2020, var 
tredje ung tjej uppger att hon blivit utsatt för 
sexualbrott, pandemi med distansstudier 
och en populärkultur inspirerad av porr där 
utseende är vad som räknas – inte konstigt 
att tjejer mår dåligt! Hör Unizon tillsammans 
med en av våra medlemsjourer beskriva 
verkligheten för våra unga och våra politiska 
förslag för att förebygga den psykiska 
ohälsan.

Response-Based Practice – Ett verktyg för 
att stärka och synliggöra barns motstånd 
till våld
Under tidsperioden 2010-2020 har 14 094 
våldsutsatta barn vistats tillsammans 
med sin mamma på någon av Unizons 
kvinnojourer. Bakom varje siffra är ett 
barn med egna upplevelser av våld och 
eget behov av stöd och skydd. Unizon 
presenterade hur Response-Based Practice 
kan användas som ett praktiskt verktyg i 
stödsamtal med våldsutsatta barn för att 
stärka och synliggöra barns motstånd till 
pappas våld mot mamma och barnet själv.

World Anti Bullying Forum
Unizon medverkade på världens största 
konferens om mobbning, en plats 
där yrkesverksamma, forskare och 
beslutsfattare runt om i världen möts för 
dialog och kunskapsutbyte. Med seminariet 
”Sexual harassment = bullying” visade 
Unizon hur mobbning är våld och hur våld 
kan förebyggas med hjälp av feministisk 
våldsprevention.

MR-dagarna
Unizon deltog på MR-dagarna 6-7 december 
och arrangerade ett seminarium den 7 
december. Seminariet handlade om kvinnor, 
konventioner och demokrati och hade cirka 
120 besökare. Unizon föreläste om kvinnors 
rätt i Sverige kopplat till konventioner som 
särskilt värnar om kvinnors rättigheter. 
På seminariet diskuterades hur kvinnors 
mänskliga rättigheter säkerställs i praktiken, 
vilka konsekvenser som uppstår och 
konventionernas efterlevande för kvinnors 
deltagande i det demokratiska samhället 
genom en nationell och internationell 
utblick om kvinnors mänskliga rättigheter 
i världen.

Kommunikation och påverkan

Jakob Flärdh, Child10, Åsa Landberg, Allmänna 
Barnhuset, Maria Dufva kriminolog och författare 
och Rebecka Andersson, Unizon 

Anna Lindström, verksamhetsutvecklare med 
ansvar för sexualbrott på polisens Nationella 
Operativa Avdelning NOA och Rebecka Anders-
son, generalsekreterare Unizon. 
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Unizon arrangerade och 
medarrangerade följande 
event och digitala sändningar
Könsstympning – ett sätt att kontrollera flickors och kvinnors liv och sexualitet 
1 mars. 1 400 visningar

Commission on the Status of Women: COVID-19’s impact on sexualised 
exploitation of women and girls online 
17 mars

Bokrelease: Joakim Medin - Samhällsbärarna
22 mars

Barnen som blev kvar när pappa dödat mamma
25 mars. Visningar: 648 deltagare. 

Building alliances to strengthen the work against sexualised 
exploitation of women and girls
28 april

Vägen till bostad för våldsutsatta kvinnor - hur ser den ut?
20 maj. 2300 visningar 

Hur ska de digitala bordellerna stoppas?
26 maj. Arrangerades tillsammans med: Child10, RealStars, Roks, Länsstyrelsen 
Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Supporting Women in Prostitution within the Framework of the Nordic 
Model: Breaking Myths & Examples
2 juni 

Manifestation för jämställda pensioner
9 september

Vägen till bostad för våldsutsatta kvinnor – vems ansvar?
Del 1: Fastighetsbolagen
21 september. 1400 visningar. 

Tjejerna har larmat – en heldagskonferens om sexuellt våld och exploatering, 
en del av Fokusvecka: Sexuellt våld
29 september. Under vecka 39 arrangerade Unizon en fokusvecka om sexuellt 
våld. Veckan innehöll en Instagram-live med Olga Persson, ordförande Unizon, 
och Maria Dufva, författare och kriminolog. Under veckan arrangerades också 
Tjejerna har larmat, en heldagskonferens med över 200 deltagare. Konferensen 
belyste porrens skadeverkningar, förebyggande arbete, bemötande, hur 
sexuellt våld drabbar kvinnor i missbruk samt sexuell exploatering av barn. 
Jourerna uppmärksammade veckan genom att arrangera egna event 

Kommunikation och påverkan
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och på sociala medier. Veckan avslutades med en tvådagarskonferens 
internationell konferens tillsammans med Culture Reframed om porrkritisk 
sexualundervisning. 

Varför är det viktigt med en kvinna som statsminister?
1 november. Digital sändning tillsammans med Sveriges Kvinnolobby, Fredrika 
Bremer-förbundet och Svenska Kvinnors Vänsterförbund.

Demonstration Kvinnostrejk
6 november. Unizons ordförande Olga Persson var första talare:
”Idag på Alla helgons dag sätter hundratals barn ljus på sin mammas grav, på 
sin mördade mammas grav. En älskad mamma, en älskad syster, kompis och 
kollega. Idag sätter hundratals föräldrar och familjer ljus på en dotters grav. En 
dotter som mamma fött, ammat, kört runt i barnvagn, nattat och lekt med. 

När en gravid kvinna mördas inför sina två små barn i sitt hem blir det några 
notiser. En man får fem års fängelse för sexualbrott mot mer än 20 kvinnor.

Det enda motståndet är vi som står här. Inom ett år är det val och jag vill att 
mäns våld mot kvinnor blir en valfråga, det är vi som kan se till att det blir det!”

Demonstration för mer pengar till förlossningsvården i Region Stockholm
16 november

En vecka fri från våld 2021 och konferensen: 
Våldsprevention 2021: Makt, våld & prevention
26 november. För sjätte året i rad arrangerades ”En vecka fri från våld” tillsammans 
med organisationen MÄN och med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, SKR 
och Länsstyrelserna. Under hela veckan bubblade det av samverkan och olika 
aktiviteter relaterade till våldsprevention och mäns våld mot kvinnor. Veckan 
avslutades som tidigare år med nationell konferens, i år i Luleå där vi i åter igen 
slog deltagarrekord med mer än 900 anmälda deltagare. Tittarna fick bland annat 
ta del av en presentation av Christian Mogensen, konsult på Center för digital 
pedagogik i Danmark, om incels. Författare och journalist Katarina Wennstam, 
doktor Sibel Korkmaz och professor emerita Carol Hagemann-White var några fler 
uppskattade talare. Dagen avslutades med en panel och samtal mellan Unizons 
ordförande Olga Persson och MÄNs ordförande Shahab Ahmadian. 

Den digitala människohandeln 
30 november. Uppföljningskonferens till konferensen Digitala bordeller. 
Arrangerades tillsammans med: Child10, Realstars, Unizon samt Länsstyrelserna 
Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Barnen som blev kvar
14-15 december. 235 personer deltog digitalt och 28 personer deltog fysiskt

Unizon deltog även på:
Hör mig! Tro mig! Varför ifrågasätts kvinnor som vågar berätta? 
1 mars. S-kvinnors Facebook. 

Hur stoppar vi det dödliga våldet mot kvinnor?
21 april. Liberala kvinnors Facebook.

Kommunikation och påverkan
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Den yttersta konsekvensen av mäns våld 
mot kvinnor är att mannen mördar kvinnan 
som han har eller har haft en relation med. 
De flesta kvinnorna som mördas är också 
mammor. Journalisterna Kerstin Weigl och 
Kristina Edbloms granskning i Aftonbladet 
visar att sedan 1 januari 2000 har över 325 
kvinnor i Sverige dödats av sin man, pojkvän 
eller exman. 283 barn var under 18 år när de 
förlorade sin mamma i mord eller dråp. I flera 
av fallen blev barnen vittne till mordet. För 
de flesta barnen var det pappa som dödade 
mamma. Trots att pappa mördat mamma 
och dömts för detta brott får många pappor 
behålla vårdnaden. Vart tredje barn har sin 
morddömda pappa som vårdnadshavare.

Den 25:e mars 2021 anordnade Unizon 
konferensen Barnen som blev kvar när 
pappa dödat mamma. Det var den första 
konferensen i sitt slag som hållits i Sverige 
med fokus på barnen som lever vidare efter 
att det värsta har hänt och deras upplevelser 
och erfarenheter. 

Dagen synliggjorde och visade hur den 
faktiska verkligheten kan se ut för de 
efterlevande barnen bakom siffrorna, 
tabellerna och diagrammen. Jonathan 
Saados gripande berättelse om livet före och 
efter hans pappa mördade hans mamma 
Carla både berörde och upprörde alla som 
hörde honom. 

Konferensen hade 
ett framåtsyftande 
fokus på vilka 
åtgärder som 
samhället och 
politiken måste 
vidta för att kvinnor 
inte ska mördas, 
och för att barnen 
ska få det stöd och 
det skydd som de 
behöver. Vi såg 
på reaktionerna 
hur viktig denna 
konferens varit, och 
bestämde oss för 
att arrangera fler 
konferenser med 

samma livsviktiga 
tema. Den 14–
15 december 
arrangerade Unizon 
konferens med 
utökat fokus på 
umgänge och de 
barn som tvingas 
till umgänge med 
en våldsam pappa. 

På konferensen 
delade Kathryn Joy, 
Australien, och Aminah Ådin, Sverige, med 
sig om hur det är att förlora sin mamma 
och om det stöd och skydd de hade behövt 
både som barn och som vuxna. De berörde 
såväl åhörare som föreläsare. 
–Allt som går att göra måste göras för att 
förhindra lidande. Jag fick stöd och hjälp 
och vill dela med mig av för att visa att det 
kan bli bra, sade Aminah Ådin. 

Medverkande 25/3:
Jonathan Saado berättade om livet före 
och efter att hans pappa mördade hans 
mamma 

Märta Stenevi, jämställdhetsminister (MP)

Juno Blom, partisekreterare (L)

Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S) och 
S-kvinnors ordförande

Ida Gabrielsson, jämställdhetspolitisk 
talesperson (V)

Mats Löfving, regionspolischef Stockholm 
och Gotland

Professor John Devaney, Centenary Chair 
and Head of Social Work vid University of 
Edinburgh

Henrik Lysell, med. dr, enhetschef på 
Socialstyrelsen

Åsa Landberg, leg. psykolog, leg. 
psykoterapeut, sakkunnig i frågor om våld 
mot barn på Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Anna Norlén, leg. psykolog, leg. 
psykoterapeut och rektor vid Ericastiftelsen 

Björn Tingberg, leg. sjuksköterska, leg. psy-
koterapeut, med. dr vid Karolinska Institu-

tet samt egen psykoterapiverksamhet

Barnen som blev kvar

Jonathan 
Saado och 
Olga 
Persson. 
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Medverkande 14-15/12:
Mats Löfving, regionspolischef Stockholm 
och Gotland

Gunilla Krantz, MD, MPH, professor i 
folkhälsovetenskap, Göteborgs Universitet 
Kathryn Joy, expert with lived experience, 
and Eva Alisic, associate professor i Child 
Trauma and Recovery and associate 
director at Child & Community Wellbeing 
Unit, University of Melbourne.  

Professor Marianne Hester OBE FAcSS, 
Chair in Gender, Violence & International 
Policy, School for Policy Studies, University 
of Bristol 

Tobias Lundin Gerdås, Statssekreterare

Advokat Rebecca Lagh, advokatbyrå 
Rebecca Lagh

Kerstin Weigl, journalist och författare

Lotta Molander, familjebehandlare/kurator 
och föreläsare, Unizons barnnätverk

Maria Eriksson, professor i socialt arbete, 
Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Aminah Ådin delade med sig av sina 
erfarenheter av att förlora sin mamma och 
om det stöd och skydd hon hade behövt 
som barn och vuxen.

Representanter från Nätverket Gömda 
Kvinnor

Kerstin Weigl, Mats Löfving, Olga Persson, Ami-
nah Ådin och Tobias Lundin Gerdås föreläste alla 
på konferensen.  
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FOKUS: 

Den nya 
barnfridslagen

– Det nya barnfridsbrottet är ett viktigt steg 
för upprättelse för alla barn som tvingas 
växa upp med pappas våld mot mamma. 
Den nya brottsrubriceringen stärker 
barnets status som brottsoffer och vi 
hoppas att den även kommer att påverka 
synen på förövarens omsorgsförmåga i 
frågor om vårdnad, boende och umgänge. 
En pappa som misshandlar mamma är 
inte en bra och trygg förälder för ett barn, 
sade Olga Persson, ordförande Unizon. 

Den 1 juli 2021 trädde den nya lagen om 
barnfridsbrott i kraft (4 kap. 3§ BrB). Ett 
stort och viktigt steg för barns rättigheter 
som Unizon arbetat för i över 10 å. 
 
Lagen gör det straffbart att utsätta ett barn 
för att bevittna (se eller höra) vissa brott av 
och mot närstående. Dessa brott är: mord, 
dråp, misshandel, människorov, olaga 
frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, 
ofredande, skadegörelse, hemfridsbrott, 
samt olika typer av sexualbrott. Den 
nya lagen förutsätter att barnet är 
närstående eller tidigare närstående till 
både gärningsperson och målsägande i 
grundbrottet (det bevittnade brottet). Det 
kan exempelvis handla om pappas våld 
mot mamma, men också andra närstående 
till barnet såsom till exempel foster- eller 
styvföräldrar, syskon, styvsyskon, mor- och 
farföräldrar eller andra nära släktingar.  

Den nya lagen stärker barnets juridiska 

status som brottsoffer, då barnet nu ses 
som en egen målsägande. Med det följer att 
barnet får samma straffrättsliga skydd och 
rättigheter som alla andra barn som utsatts 
för brott har: 

• Barnet har rätt till biträde av särskild fö-
reträdare/målsägandebiträde som till-
varatar barnets rätt under förundersök-
ning och eventuell rättegång. Viktiga 
stödfunktioner som ger barnet en ökad 
möjlighet att berätta om det våld han 
eller hon upplevt, utan att en vårdnads-
havare kan förhindra detta. 

• Barnet kan få rätt till skadestånd för 
den skada och kränkning som brottet 
inneburit.

• Barnfridsbrottet (som inte är ringa) 
omfattas av skyndsamhetskravet. Det 
innebär att utredningen hos polisen ska 
bedrivas särskilt skyndsamt och senast 
inom tre månader.

Den som döms för barnfridsbrott kan 
dömas till fängelse upp till fyra år.

Unizon krävde att den nya lagen om 
barnfridsbrottet även skulle få genomslag 
på frågor om vårdnad, boende och 
umgänge. En våldsam pappa kan idag få 
rätt till umgänge med sitt barn även om 
han anses så farlig att kvinnan fått skyddat 
boende och/eller skyddade personuppgifter. 
Unizon anser att det är oacceptabelt och 
ett samhälle som brister i ansvar. Starkare 
skydd för barn mot föräldrar som har utövat 
våld är en fråga som ingår i regeringens 
åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor.  Den 16 september 
2021 tog regeringen beslutet att tillsätta en 
utredning som bland annat ska se över hur 
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skyddet för barn kan stärkas när det handlar 
om barns umgänge med en våldsam 
förälder.  Regeringen skriver i direktivet till 
utredaren att: ”Det finns situationer då en 
förälder genom sitt beteende diskvalificerar 
sig som umgängesförälder utifrån principen 
att barnets bästa ska vara avgörande”. 
Utredningen ska särskilt titta på situationen 
då ett barn är i ett skyddat boende eller då 
barnet, eller den förälder som barnet bor 
med, har skyddade personuppgifter. 

– Det är minst sagt på tiden att det kommer 
en sån här utredning och vi är också 
väldigt förvånande att över att det krävs 
en utredning för att hävda barns bästa. 
Det är ju självklart så att ett barn inte ska 
behöva umgås med pappa som har utövat 
våld mot mamman eller mot barnet, sade 
Olga Persson, ordförande Unizon. 

Andra nya lagar och bestämmelser som 
trädde i kraft under 2021:
• Barnrättsperspektivet i vårdnadstvister 

stärktes genom ändringar i föräldra-
balken, äktenskapsbalken, rättegångs-
balken och offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400). Lagändringarna 
innebär att barnrättsperspektivet stärks 
kring vårdnad, boende eller umgänge. 
Detta bland annat genom att barnets 
rätt till delaktighet tydliggörs i föräld-
rabalken och att socialnämnden ges 
möjlighet att höra ett barn utan vård-
nadshavarens samtycke och närvaro. 
Ändringarna betyder även ett stärkt 
skydd för barn som riskerar att fara 
illa, genom bland annat nya regler om 
behörig domstol när barn eller föräld-
rar har skyddade personuppgifter. En 
domstol ska också i vissa situationer 
kunna flytta vårdnaden om ett barn till 
en tillfällig vårdnadshavare, exempelvis 
när pappa har mördat mamma. 

• Förebyggande av våld i nära relationer, 
genom ändringar i Socialtjänstlagen 
(2001:453), offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400), patientsäkerhets-
lagen (2010:659), hälso- och sjukvårdsla-
gen (2017:30), socialtjänstförordningen 
(2001:937). Det införs en bestämmelse 

i 5 kap. 11 a § socialtjänstlagen som för-
tydligar att socialnämnden ska verka för 
att personer som utsätter eller har ut-
satt närstående för våld eller andra över-
grepp ska ändra sitt beteende. I den nya 
bestämmelsen framgår även tydligt att 
socialnämnden särskilt ska beakta sä-
kerheten för de våldsutsatta och deras 
närstående. Bestämmelser lades också 
till i hälso- och sjukvårdslagen och pa-
tientsäkerhetslagen om att särskilt be-
akta barns behov av information, råd 
och stöd om barnets förälder eller nå-
gon annan vuxen som barnet varaktigt 
bor tillsammans med utsätter barnet 
eller en närstående för våld eller andra 
övergrepp. Dessutom beslutades att en 
bestämmelse i offentlighets- och sekre-
tesslagen läggs till som gör det möjligt 
för socialtjänsten och hälso- och sjuk-
vården att under vissa förutsättningar 
lämna uppgifter till Polismyndigheten 
för att förhindra ett allvarligare vålds-, 
frids- eller sexualbrott. 

• Förbud mot erkännande av utländska 
månggiften införs genom ändringar i 
Äktenskapsbalken, lagen (1904:26 s. 1) om 
vissa internationella rättsförhållanden 
rörande äktenskap och förmynderskap 
och lagen (1985:367) om internationella 
faderskapsfrågor. Ändringarna betyder 
att ett generellt förbud införs mot att i 
Sverige erkänna utländska månggiften 
och äktenskap mellan nära släktingar. 
Förbudet gäller oavsett parternas 
anknytning till Sverige när äktenskapet 
ingicks och undantag från förbudet 
ska endast kunna göras om det finns 
synnerliga skäl. Barnrättsperspektivet 
vid internationella faderskapsfrågor 
tydliggörs dessutom. Ett utländskt 
faderskap som grundas på att mannen 
är gift med den kvinna som fött barnet 
gäller som utgångspunkt även om 
äktenskapet inte erkänns. 
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Unizons remissvar
Under året lämnade Unizon svar på remisser avseende:

• God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 

SOU 2020:19

• Hållbar Socialtjänst, en ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 

• Ett särskilt hedersbrott översänds för synpunkter, SOU 2020:57

• Betänkandet av Utredningen om genomförande av direktivet om balans 

mellan arbete och privatliv, SOU 2020:81

• Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och 

unga, SOU 2021:34

• Kommuner mot brott, SOU 2021:49

• Ersättning till brottsoffer, SOU 2021:64

• Motion om bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor, KS 2020/1276

• Motion om nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor, KS 2021/550

• Promemoria Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet 

av fängelsestraff med fotboja översänds för synpunkter, Ju2020/04109

• PM Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga 

intrång, Ju2021/01508

• Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och 

skyddstillsynsdömda, Ju2021/03135

• Nationell plan för trygghet och studiero, Ds 2021:13

• Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program, 

0355/20

• Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 

2025, 1669/20

• Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial till 
socialtjänsten.
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FOKUS: 

Kvinnofrids-
barometern 2021
För tredje året i rad toppade Trollhättan 
listan på kommunernas kvinnofridsarbete, 
Eskilstuna tog ett stort kliv uppåt från plats 
100 till 2:a plats och Västerås stad knep 
tredjeplatsen. I botten låg Lessebo och 
Arvidsjaur när Unizon för fjärde gången 
rankade kommunernas kvinnofridsarbete. 
Totalt sett finns det mycket kvar att önska 
av ambitionsnivå och verksamhet i arbetet 
mot mäns våld mot kvinnor.

Kvinnofridsbarometern 2021 visar att 
kvinnofridsarbetet i många av landets 
kommuner är ostrukturerat och oprioriterat 
och frångår Socialstyrelsens riktlinjer om 
hur Socialtjänstlagen bör tillämpas. Detta 
leder till allvarliga brister i skydd och stöd till 
kvinnor och barn, samt i arbetet med att få 
förövare att sluta utöva våld.

Unizons över 130 jourer hade under 
2020 över 138 500 stödkontakter och 
på kvinnojourernas skyddade boenden 
bodde 1 042 kvinnor och 969 barn. Barn 
som upplever våld beräknas vara fler än  
200 000 i Sverige. 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 många av Sveriges kommuner.

– 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 nu fjärde gången vi genomför denna 
undersökning men trots att det gått sex 
år sedan den första barometern blir det 

inte påtagligt bättre. Det är dags att 
kommunerna prioriterar arbetet mot mäns 
våld mot kvinnor och barn, säger Olga 
Persson, förbundsordförande för Unizon.

Nationellt genomslag
TT skrev om Kvinnofridsbarometern vilket 
resulterade i artiklar i tidningar runt om i hela 
landet. Flera lokala medier rapporterade 
och kommuner lyfte själva barometern. 

I ett av frisvaren till enkäten som ligger till 
grund för barometern skrev en kommun 
att ”Barometern har på flera sätt varit 
vägledande för vad vi behövt utveckla, 
den har därför fyllt en viktig funktion för 
kommunens utveckling inom området.”

Precis så önskar Unizon att Kvinnofrids-
barometern används – som en guide och 
vägledning för att förbättra och utveckla 
arbetet och inspireras av andra kommuner. 
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FOKUS: 

Unizonjourer.se
Den första februari 2021 lansera-
des förbundets nya samlingsplats  
unizonjourer.se. Lanseringen var ett di-
gitalt event med närmare 100 deltagare. 
Under eventet visades den nya webbplat-
sen upp, framtida utvecklingsmöjlighe-
ter diskuterades och den efterlängtade 
samlingsplatsen gick live klockan 15:00.

Arbetet med att ta fram sidan påbörja-
des under 2020 och resultatet blev en 
kraftfull samlingsplats för både Unizon 
och medlemsjourerna, en plats för stöd-
sökande att lätt hitta stöd, en kunskaps-
plattform för makthavare och en plats för 
nätverkande jourer emellan. 

Men arbetet slutade inte där, en hemsi-
da är ständigt levande och under 2021 
arbetade förbundet med kampanjer 
och teknisk utveckling och allt fler med-
lemsjourer anslöt sig för att bygga egna 
webbplatser. 

Alla jourer erbjöds möjlighet att kost-
nadsfritt få tillgång till en webbplats, un-
der året byggde 68 jourer sin hemsida 
på unizonjourer.se och över 1 000 aktiva i 
Unizons medlemsjourer anslöt sig på in-
tranätet. 

Teknisk utveckling
Under året tillkom det flera nya funk-
tioner och uppdateringar på sidan. En 
postlåda togs fram för att underlätta 
kommunikationen från förbundet till alla 
medlemmar och för att se till att informa-
tion når ut till alla. En annan funktion som 
lanserades var forumet, som är en diskus-
sionsplats på intranätet och ger en unik 
möjlighet för alla medlemmar att nät-
verka, diskutera, söka stöd i jourarbetet 
och inspirera varandra. Socialtjänstfiltret 
uppdaterades med nytt avsnitt för barn, 
funktionen Lyssna implementerades på 
allas hemsidor, hitta stöd-funktionen 

kompletterades med län och kommuner 
och mycket mer. 

Kampanjer
Under internationella kvinnodagen den 8 
mars, och fyra dagar framåt lyfte TikTok 
organisationer som arbetar med kvinnor 
och tjejer i syfte att öka kunskapen om 
vart man kan få stöd, skydd och infor-
mation. Detta var en unik chans att kost-
nadsfritt marknadsföra verksamheter på 
ett av Sveriges just då största sociala nät-
verk! Unizons klipp med budskapet att 
stöd finns att få på Unizons jourer nådde 
över 46 000 konton. 

Den 14:e juni lanserades kampanjen för 
unizonjourer.se/ung som syftade till att 
fler stödsökande skulle hitta till jourer-
na för att få stöd. Kampanjen bestod av 
två korta filmer med budskapet att våld 
inte är ditt fel och att det finns stöd att 
få samt två tillhörande affischer. Filmerna 
marknadsfördes under tre veckor 14 juni 
– 4 juli 2021 på Unizons TikTok, Instagram 
och Youtube. Under lanseringen av kam-
panjen ökade besöksstatistiken på uni-
zonjourer.se/ung med 67 % jämfört med 
månaden innan, över 10 000 personer 
klickade sig vidare från annons till uni-
zonjourer.se/ung. Totalt nådde kampan-
jen över 1,3 miljoner personer. 

Under hösten skickades även affischerna 
ut till 1 510 gymnasieskolor och 
ungdomsmottagningar i hela landet. 
Filmen ”Varför ligger du vaken” visades 
också på Filmstadens biografer runt om 
i landet och sågs av nästan en halv miljon 
besökare!

Under 2021 hade Unizonjourer.se 515 069 
unika sidvisningar jämfört med 245 136 
under 2020. Mest populära sidor var hitta 
stöd, intranätet, ung, om Unizon, våra 
sakfrågor – mäns våld mot kvinnor.

Kigge Fasth,Verksamhetsutveckla-
re och sakkunnig våldsprevention 
och bemötande, Tjejjouren Luleå 
och Marie Lindgren, Organisa-
tionsutvecklare Kvinnojouren, Örn-
sköldsvik intervjuas av Rebecka 
Andersson, generalsekreterare 
Unizon
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Ordföranden blickar 
framåt- 2022
Jag tror vi är många som har svårt att sammanfatta 2021. Pandemiåren har en 
tendens att glida samman till en enda lång exiltillvaro av inställda aktiviteter 
och längtan efter nära och kära. Det som givit mig kraft är att titta tillbaka 
på allt vi gjort tillsammans under den här tiden, hur vi hållit i och varje dag 
fortsatt vårt livsviktiga arbete på nya kreativa sätt. Dessutom var 2021 året då vi 
verkligen nådde ut till den stora, breda allmänheten! Det är otroligt. 

Unizon som riksförbund och medlemsjourerna är idag självklara experter 
och tillsammans syntes och hördes vi i media i princip varje dag, vi påverkade 
politiken lokalt och nationellt för kvinnors och barns rätt att leva fria från mäns 
våld. Vår röst och kunskap är unik och det är viktigt att ha med sig – vi är 
experter och har en unik kunskap som inte många andra har! 

Vårt unika uppdrag består under 2022. Ett år där vi kommer att ställas 
inför stora utmaningar ännu en gång. Ryssland har invaderat Ukraina och 
flyktingströmmen i Europa är enorm. Ännu är det främst kvinnor och barn 
som flyr kriget och de riskerar att utsättas för våld, övergrepp och sexuell 
exploatering. Här måste kvinno- och tjejjoursrörelsen använda sin kunskap, 
sina resurser och sitt engagemang. Vår förmåga att anpassa våra verksamheter 
efter de behov som finns i vår omvärld ställs nu återigen på sin spets. 
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Samtidigt pågår en valrörelse, en valrörelse där sittande statsminister för 
första gången är en kvinna. 2022 är ett ödesår för välfärden. Lärdomar från 
pandemin kan göra att fler ser vikten av den icke vinstdrivande välfärden och 
av demokratiska organisationers kraft i samhällsbygget. Här har vi en självklar 
plats! Vi kan och vill bidra till att öppna världen för kvinnor och barn. Låt oss 
göra det. Förutsättningarna finns, vi har kastats framåt minst 10 år i tiden 
när det gäller digitaliseringen, och om vi lyckas kombinera de goda delarna 
av den digitala världen med det grundläggande behovet av närhet till andra 
människor så kan vi få det bästa av två världar. 

Ändå ser vi hur flera medlemsjourer måste dra ned på platserna i de skyddade 
boendena på grund av att socialtjänsten inte använder vår kraft och kunskap. 
Vår gemensamma samlingsplats unizonjourer.se fortsätter utvecklas, och 
snart lanseras Unizons beläggnings- och placeringsregister, så att det ska 
bli ännu lättare för socialtjänsten och för kvinnor och barn att hitta rätt stöd 
och skydd. Tjejjourernas och ungdomsjourernas stödverksamheter på nätet 
kommer att få ännu större draghjälp av vår proffsiga, gemensamma plattform. 
Men vi måste alla hjälpas åt att driva frågan lokalt, eftersom det är där den 
faktiska verksamheten äger rum. Det är inte värdigt att platser på kvinnojourer, 
som har lång och gedigen kunskap, står tomma när vi vet att så många 
kvinnor och barn lever med våld och hot varje dag i Sverige 2022. Det är inte 
värdigt att kvinnor och barn inte får en trygg plats att landa på med stöd och 
medmänsklighet innan de ska bygga ett nytt liv fritt våld i ett eget hem. 

Barns tvångsumgängen med våldsamma pappor måste få ett slut. Det är inte 
värdigt att barn är de enda brottsoffer som tvingas av en domstol att fortsätta 
träffa sin förövare. Under 2022 satsar vi allt på att göra barnens röster hörda 
i rättsprocessen och att pappor som utövar våld ska hållas ansvariga, både 
för våldet mot mamma och barn. De krav som ställs på våra verksamheter 
kommer vi att rusta oss för, men vi kommer inte acceptera någon som helst 
lagstiftning som försvårar för kvinnor och barn att få rätt stöd och hjälp av hög 
kvalitet i hela landet. Som sagt, 2022 blir på många sätt ett avgörande år. 

Jag vill passa på att tacka för alla fina ord i samband med mitt Sommar i P1 
den 26 juli. Man hinner mycket mellan tårarna, citerade jag Elin Wägner när 
jag intervjuades om programmet i P1:s eftermiddagsshow. Så är det – vi hinner 
mycket mellan tårarna. Och ännu mer hinner vi tillsammans! Alla som ställer 
sig på kvinnors och flickors sida är viktiga och ibland är det de mest oväntade 
samarbeten som gör skillnad och ger energi, så glöm inte bort idrottsföreningar, 
företag och fackförbund. Ju fler vi blir, desto mer kan vi hjälpas åt att nå vår 
vision: ett jämställt samhälle fritt från våld.

Nu gör vi mäns våld mot kvinnor till en valfråga! Tack för att jag 
har förtroendet att vara er ordförande. 

Varma hälsningar, 
Olga Persson, ordförande Unizon, Stockholm 2022
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Bilaga 1: 
Verksamhetsplan 2021
Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. 
Förbundets arbete ska utifrån ett kvinnoperspektiv och ett barnperspektiv och 
genom demokratiska arbetsformer präglas av respekt för alla människors lika 
värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet.
Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och 
med insikt om att mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt att vuxnas 
våld mot barn är det yttersta uttrycket för det ojämställda samhälle vi lever i 
med särskilt fokus på frågor som rör kvinnors, tjejers och barns rätt till frihet 
från våld och förtryck. 

Denna årsplan innehåller fyra delar: Huvudmål 2021, Fokusområde 2021, 
Ordinarie verksamhet samt Inriktningsplan 2021-2023.

Huvudmål 2021

Unizon arbetar under 2021 utifrån två huvudmål:
1. Våra medlemsföreningar erbjuder en verksamhet av jämn och hög kvalitet.
2. Kunskapsspridning och påverkansarbete om mäns våld mot kvinnor, unga 

och     barn har spridits till andra aktörer.
  
Under huvudmål 1 verkar förbundet genom att: 
• stödja utvecklingen av medlemmarnas verksamhet och 

organisationsstruktur, vara ett serviceorgan och ta tillvara deras 
gemensamma intressen. Förbundet ska anordna utbildningar för 
medlemmarna och hålla dem informerade om aktuella frågor och 
händelser inom förbundets intresseområden

• sprida information om medlemmarnas kunskaper, arbete och erfarenheter

• delta i och främja kunskapsbildning och forskning lokalt, nationellt och 
internationellt

 
• främja kvalitetsutveckling, nätverk och samarbeten hos och emellan 

medlemmarna.

Under huvudmål 2 verkar förbundet genom att:
• synliggöra brister och föreslå förbättringar beträffande samhällets hantering 

av frågor som rör mäns våld mot kvinnor och barn, hedersrelaterat våld 
och förtryck, våld i nära relation, sexuell exploatering och våldsprevention 

• delta i, stimulera och initiera offentlig debatt

• vara remissinstans som bevakar och besvarar utredningar och förslag som 
ligger inom medlemmarnas och förbundets intresseområden - stödja 
utvecklingen av medlemmars verksamhet, vara ett serviceorgan och ta 
tillvara deras gemensamma intressen

• sprida information om medlemmars kunskaper, arbete och erfarenheter
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Fokusområde 2021 
Under 2021 kommer Unizons fokus vara inriktat på jourernas överlevnad. Detta 
sker genom att:

1. Bedriva påverkansarbete genom att synliggöra Unizons värdegrund, vår 
särart och mervärde, där feministiskt, icke-vinstdrivande, socialt arbete 
bidrar till politisk påverkan.

2. Lansera och utveckla en servicefunktion under en gemensam plattform.
3. Arbeta för att säkerställa att jourerna har en långsiktig och förutsägbar 

finansiering.
4. Utreda hur våldsutsatta kvinnor och barn i högre utsträckning ska få skydd 

och stöd hos Unizons medlemsjourer genom placeringar och stödinsatser.

Ordinarie verksamhet
Utöver ovan fokusområde kommer Unizon även fortsätta arbeta med ordinarie 
basverksamhet utifrån huvudmålens inriktning och det som Unizons stadgar 
beskriver att förbundet ska verka för. Det betyder att som tidigare år bland 
annat ordna grund- och medlemsutbildningar, ge olika former av stöd till 
medlemmar, bedriva och tillhandahålla omvärldsbevakning, samordna och 
utveckla det våldspreventiva arbetet, sköta drift av digital plattform, besöka 
medlemmar, samordna kunskapsöverföring mellan medlemmar, bidra med 
expertkunskap till myndigheter och andra, m.m.
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KVINNOJOURER    ORT   LÄN 

Kvinnojouren Eva    Arvika   Värmlands län

Kvinnojouren Boden    Boden   Norrbottens län

Kvinnojouren Borås    Borås   Västra Götalands län

Kvinnojouren Olivia    Bålsta   Uppsala län

Kvinnojouren Linnéorna   Eksjö   Jönköpings län

Kvinnojouren Enköping    Enköping  Uppsala län

Existera     Enskede  Stockholms län

Kvinnojouren MOA    Eskilstuna  Södermanlands län

Falkenbergs Kvinnojour    Falkenberg  Hallands län

Kvinnojouren Kullan    Falun   Dalarnas län

Kvinnojouren i Filipstad och Storfors  Filipstad  Värmlands län

Kvinnojouren Runan    Fjällbacka  Västra Götalands län

Kvinno- och Ungdomsjouren Malva  Flen   Södermanlands län

Kvinnojouren Nike    Gällivare  Norrbottens län

Kvinnohuset Kassandra    Göteborg  Västra Götalands län

Qjouren Väst     Göteborg  Västra Götalands län

Villa Karin     Göteborg  Västra Götalands län

Kvinnojouren Viktoria    Halmstad  Hallands län

Helsingborgs kvinnojour   Helsingborg  Skåne län

Kvinnojouren Huddinge    Huddinge  Stockholms län

Kvinnojouren Vändpunkten   Hudiksvall  Gävleborgs län

STHLM VÄST Kvinnojour   Hässelby  Stockholms län

Frida kvinnojour    Hässleholm  Skåne län

Familjefridsjouren i Höganäs   Höganäs  Skåne län

IKKR – Kvinnojouren Nina   Järfälla   Stockholms län

Järfälla Kvinnojour    Järfälla   Stockholms län

Kvinnojouren Jönköping   Jönköping  Jönköpings län

Kvinnojouren Kalmar    Kalmar   Kalmar län

Kvinnojouren Karlshamn   Karlhamn  Blekinge län

Kvinnojouren Karlskrona   Karlskrona  Blekinge län

Kvinnojouren Miranda    Katrineholm  Södermanlands län

Kristianstad Kvinnojour    Kristianstad  Skåne län

Kungsbacka Kvinnojour    Kungsbacka  Hallands län

Kvinnojouren Vändpunkt Kungälv/Ale  Kungälv  Västra Götalands län

Lidingö kvinnojour    Lidingö   Stockholms län

Kvinnojouren Linnéan    Lidköping  Västra Götalands län

Föreningen Tandem    Limhamn  Blekinge län

Kvinnojouren Viljan    Ljusdal   Gävleborgs län

Kvinnojouren Lund    Lund   Skåne län

Kvinnojouren Öresund    Malmö   Skåne län

Malmö Kvinnojour    Malmö   Skåne län

Kvinnojouren i Malung-Sälen   Malung   Dalarnas län

Bilaga 2: Förteckning över 
medlemmar 2021
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KVINNOJOURER    ORT   LÄN
Kvinnojouren Sigtuna    Märsta   Stockholms län

Kvinnojouren Nacka Värmdö   Nacka   Stockholms län

Kvinnojouren Mira    Nyköping  Södermanlands län

Kvinnojouren Pax    Nynäshamn  Stockholms län

Kvinnojouren Nässjö    Nässjö   Jönköpings län

Ronneby kvinnojour    Ronneby  Blekinge län

Kvinnojouren Sandviken   Sandviken  Gävleborgs län

Qvinnoqraft i Sandviken   Sandviken  Gävleborgs län

Guldstadens Kvinnojour   Skellefteå  Västerbottens län

Kunskap & Pepp    Skärholmen  Stockholms län

Kvinnohuset Tranan    Skövde   Västra Götalands län

Sollefteå Kvinnojour Amanda   Sollefteå  Västernorrlands län

Sollentuna kvinnojour    Sollentuna  Stockholms län

Agera Kvinnojour    Solna   Stockholms län

Kvinnocenter Tensta-Hjulsta   Spånga   Stockholms län

Tensta kvinnojour    Spånga   Stockholms län

Kvinnojouren i Stenungsund   Stenungsund  Västra Götalands län

Fempowerment    Stockholm  Stockholms län

Kvinnojouren i Sundbyberg   Stockholm  Stockholms län

Kvinnors Rätt     Stockholm  Stockholms län

Somaya Kvinnojour    Stockholm  Stockholms län

Kvinnojouren Måna    Strängnäs  Södermanlands län

Kvinnojouren Emelie    Strömstad  Västra Götalands län

Kvinnojouren Frida Säffle-Åmål   Säffle   Värmlands län

Kvinnojouren Stöttan    Söderhamn  Gävleborgs län 

Kvinnojouren Annfrid    Södertälje  Stockholms län

Kvinnojouren Embla    Sölvesborg  Blekinge län

Kvinnojouren Liljan    Tierp   Uppsala län

Kvinnojouren Torsby Nordvärmland  Torsby   Värmlands län

Kvinnojouren Söderslätt   Trellborg  Skåne län

Kvinnojouren Täby-Danderyd   Täby   Stockholms län

Rom och resande kvinnojour   Täby   Stockholms län

Kvinnojouren Kaprifolen   Uddevalla  Västra Götalands län

Kvinnojouren Anna    Upplands Bro  Stockholms län

Mivida      Upplands Väsby Stockholms län

Kvinnojouren Frideborg    Varberg   Hallands län

Kvinnojouren Linnéorna i Vetlanda/Sävsjö Vetlanda  Jönköpings län

Kvinnojouren Amanda    Visby   Gotlands län

Kvinnojouren TROTS    Visby   Gotlands län

Värnamo kvinnojour    Värnamo  Jönköpings län

Kvinnojouren Vändela    Västervik  Kalmar län

IKKR Västerås     Västerås  Västmanlands län
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TJEJ- OCH UNGDOMSJOURER  ORT   LÄN
Tjejjouren Magnolia    Borås   Västra Götalands län

Eksjö Tjejjour     Eksjö   Jönköpings län

Ungdomsjouren Fria    Eskilstuna  Södermanlands län

Kraftbyrån     Huddinge  Stockholms län

Tjejjouren Vändpunkten   Hudiksvall  Gävleborgs län

Tjejzonen     Hägersten  Stockholms län

STHLM VÄST Tjejjour    Hässelby  Stockholms län

Tjejjouren i Jönköping    Jönköping  Jönköpings län

Ungdomsjouren Karlskrona   Karlskrona  Blekinge län

Tjejjouren Miranda    Katrineholm  Södermanlands län

Tjejjouren Lotus    Kristianstad  Skåne län

Tjejjouren Luleå     Luleå   Norrbottens län

Ungdomsjouren Öresund   Malmö   Skåne län

Tjejjouren Siljan     Mora   Dalarnas län

Ungdomsjouren Schysst   Märsta   Stockholms län

Tjejjouren Mira     Nyköping  Södermanlands län

Tjejjouren Pax     Nynäshamn  Stockholms län

Tjejjouren Rut     Ronneby  Blekinge län

Tjejjouren Vilja     Sandviken  Gävleborgs län

Guldstadens Tjejjour    Skellefteå  Västerbottens län

Tjejjouren Elina     Skövde   Västra Götalands län

Tjejjouren Mia     Sollefteå  Västernorrlands län

Tensta Tjejjour     Spånga   Stockholms län

1000 Möjligheter    Stockholm  Stockholms län

Somaya Tjejjour    Stockholm  Stockholms län

Juventas Ungdomsjour    Södertälje  Stockholms län

Tjejjouren Torsby Nordvärmland  Torsby   Värmlands län

Tonårsjouren Söderslätt   Trelleborg  Skåne län

Tjej- och Transjouren Lina   Trosa   Södermanlands län

Väsby tjejjour     Upplands Väsby Stockholms län

Ungdomsjouren Tigerlilja   Varberg   Hallands län

Tjejjouren Vändela    Västervik  Kalmar län

KVINNOJOURER    ORT   LÄN
Kvinnojouren Online    Västra Frölunda  Västra Götalands län

Kvinnojouren Blenda    Växjö   Kronobergs län

Freezonen-Kvinno- tjej och brottsofferjour Ystad   Skåne län

Österåkers kvinnojour    Åkersberga  Stockholms län

Clarajouren Kvinnojouren Årjäng  Årjäng   Värmlands län

Kvinnojouren Pärlan    Älvsbyn   Norrbottens län

Skyddsjouren i Ängelholm   Ängelholm  Skåne län

Kvinnohuset Örebro    Örebro   Örebro län

Kvinnojouren i Örnsköldsvik   Örnsköldsvik  Ångermanland

Solrosen kvinnojour    Östervåla  Uppsala län
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TJEJ- OCH UNGDOMSJOURER   ORT   LÄN
Ungdomsjouren Animo     Växjö   Kronobergs län

Ungdomsjouren Bellis     Åkersberga  Stockholms län

Tjejjouren Pärlan     Älvsbyn   Norrbottens län

Ungdomsjouren i Ängelholm    Ängelholm  Skåne län

JOURER SPECIALISERADE PÅ    ORT   LÄN
SEXUELLA ÖVERGREPP 
ATSUB – Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn       Göteborg           Västra Götalands län

Rise       Johanneshov           Stockholms län

Nog Nu       Kista             Stockholms län

Novahuset      Linköping               Östergötlands län

Alltid Sedd      Stockholm  Stockholms län

ATSUB – Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn  Stockholm               Stockholms län

Busta ungdomsjour     Stockholm           Stockholms län

NxtME       Stockholm           Stockholms län

Storasyster      Stockholm           Stockholms län

ÖVRIGA STÖDVERKSAMHETER   ORT   LÄN
Sörmlands Kvinno & Tjejjour    Nyköping  Södermanlands län
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För ett jämställt samhälle 
fritt från våld


























