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VILKET ÅR! När vi stänger böckerna för 2020 kan vi 
blicka tillbaka på ett historiskt år, för samhället men 
också i allra högsta grad för vår fantastiska rörelse. 
Jag har aldrig varit stoltare över vår rörelse än när vi 
och ni alla klev fram när övriga samhället istället drog 
sig tillbaka!

Unizon definierade tidigt kvinnor och barn som 
riskgrupp när samhället befann sig i kris. Det 
var avgörande för att alla era samhällsbärande 
verksamheter skulle kunna fortsätta vara öppna, och 
för att omvärlden inte skulle glömma bort att mäns 
våld mot kvinnor måste finnas med i alla politiska 
beslut under året.

Mäns våld mot kvinnor är en pandemi i sig 
självt, något jourrörelsen vet väl. Vi behövs mer än 
någonsin och det behovet mötte vi med full kraft. 
Under året har Unizons medlemsjourer haft 138 500 
stödkontaktstillfällen, mer än någonsin tidigare. Vi 
finns här!

Samtidigt har vår rörelses utmaningar fortsatt. 
Kommersialiseringen av skyddade boenden för 
kvinnor och barn har fortsatt, samtidigt som fler 
och fler kommuner har använt sig av upphandling 
för placering på skyddade boenden. Det som vi utan 
vinstintresse, arbetat med i decennier, att ge stöd och 
skydd till våldsutsatta kvinnor och barn, är nu i allt 
högre grad en marknad. 

Parallellt med detta minskar antalet dygn som 
en kvinna i genomsnitt får placering på Unizons 
kvinnojourers skyddade boenden, 2020 var siffran 
rekordlåga 55 dygn. Vi hör från er runt om i landet att 
det blir svårare för kvinnor att få placering, och att de 
placeringar som godkänns blir allt kortare i omfattning. 
Det är så klart oerhört allvarligt då vi inte på något sätt 
sett tecken på att mäns våld mot kvinnor har minskat 
– tvärtom. Här behövs våra gemensamma krafter. Vi 
är en stor rörelse som kommer att behöva varandra i 
arbetet för att säkerställa att kunskapsområdet mäns 
våld mot kvinnor och barn fortsätter ramas in av stöd, 
skydd, prevention och påverkan.

Jourrörelsen är aldrig tyst om det vi får se och höra, och 
risken finns att den röstbärande och opinionsbildande 
funktionen dränks i privatiseringens spår. Den enda 
vinst vi gör är samhällsvinst. Vi arbetar oförtröttligt 

vidare för att höja rösten – tack för att ni hjälpt oss med 
det under året och alltid fortsätter göra det! 

Framtagandet och lanseringen av vår gemensamma 
samlingsplats unizonjourer.se växte fram hand i hand 
med att pandemin tvångsdigitaliserade oss under 
2020. Nu har vi alla en förstärkt gemensam extern 
kanal för alla som söker stöd, vill veta mer om oss och 
våra frågor eller behöver underlag för sitt eget arbete i 
verksamheter, som exempelvis kommun eller riksdag. 
Det känns så bra att vi samtidigt kunde hjälpa er att 
ta fram nya hemsidor och utveckla chattverktyg och 
kanaler för att nå ut till stödsökande. Det allra viktigaste 
för oss var att stödet skulle finnas kvar när vi gjorde 
om, och det har det glädjande nog gjort, tack vare ert 
engagemang för att synas och nå ut till våldsutsatta 
kvinnor och barn! 

Lanseringen av unizonjourer.se kom ungefär 
samtidigt som rapporter om att en av de grupper 
som mår sämst och har drabbats värst av pandemins 
restriktioner är barn och unga. Det stämmer väl med 
den bild som Unizons tjej- och ungdomsjourer berättat 
om under hela året, att unga är oroade, mår sämre, 
tillbringar mer tid på nätet och saknat sitt sammanhang 
när skolorna ställt om till distansundervisning. För 
alla de ungdomar som mer eller mindre glömts bort i 
pandemins spår är tjej- och ungdomsjourernas trygga, 
feministiska röst helt livsavgörande. Tack för allt ni gör!

När året nu avslutas är jag så oerhört stolt och 
imponerad över hur ni alla så snabbt ställde om era 
verksamheter när det behövdes. Som Joakim Medin 
uttryckte vid lanseringen av ”Samhällsbärarna”, vår 
gemensamma rapportbok om pandemiåret 2020: ”Alla 
har på var sitt håll resonerat att jourerna minsann 
ska bli de allra sista som kastar in handduken”. Det är 
precis som det ska vara. Vi har funnits här länge och 
kommer fortsätta finnas så länge vi behövs.

Tack för ett exceptionellt, och samtidigt helt vanligt, 
år i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn.  
 
Varma hälsningar,

REBECKA ANDERSSON,
generalsekreterare Unizon

Året som gått
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nizon är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och 
stödverksamheter specialiserade på   att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp. Alla 
medlemsorganisationer arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundets högst 
beslutande organ är kongressen, som väljer styrelse och fastslår verksamhetsberättelse, 

årsplan och treårsplan. Förbundets operativa arbete utförs av kansliet i Stockholm.  

Unizon arbetade 2020 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 2020 totalt 137 medlemsorganisationer  + 1 stödmedlem enligt följande fördelning:  
91 kvinnojourer, 35 tjejjourer och ungdomsjourer, 9 jourer specialiserade på sexuella övergrepp, 2 övriga jourer 
samt 1 stödmedlem. Under 2020 antogs åtta (8) nya medlemsföreningar.

U 

35

137antal jourer totalt

kvinnojourer91

9
2

tjejjourer och
ungdomsjourer

jourer specialiserade 
på sexuella övergrepp

övriga

Organisation och verksamhet

Existera, Stockholm 
Kunskap & Pepp, Stockholm
Kvinnojouren Stöttan, Söderhamn 
Kvinnojouren Österåker, Åkersberga

Kvinnojouren Vändpunkten, Hudiksvall
Tjejjouren Vändpunkten, Hudiksvall
Nog Nu, Stockholm
Tjejjouren Siljan, Mora 

Nya medlemmar 2020

392
andel kvinnor/tjejer 
av aktiva medlemmar:
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Statistik 2020
STÖDKONTAKTER
Unizons kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer 
samt jourer specialiserade på att arbeta mot 
incest och andra sexuella övergrepp hade 138 537 
stödkontakter under 2020, främst med kvinnor 
och tjejer. Nytt för 2020 års statistikenkät är att 
vi frågat om stödkontakter som skett via sms. 
Stödkontakter som skett via sms stod för totalt 
19 248 kontakttillfällen. Andra former av stödjande 
samtal: 51 434 per telefon, 36 702 via chatt/e-post, 
29 774 fysiska besök samt 1 379 stödkontakter där 
samtalsformen inte fanns registrerad.   

KVINNOJOURERNAS BOENDE: MARKANT 
MINSKNING I KVINNORS BOENDETID
Kvinnojourerna hade närmare 92 975 stöd-
kontakter och stöttade 23 009 personer. 90 procent 
av de stödsökande var kvinnor. Den vanligaste 
anledningen att söka stöd hos en kvinnojour var 
fysiskt och psykiskt våld, samt frågor om vårdnad, 
boende och umgänge. 
 På de 72 kvinnojourerna med boende som 
svarade på Unizons statistikenkät bodde 
969 barn, 1 042 kvinnor, 18 män och två 
transpersoner. Kvinnor bodde i snitt 55 dygn på 
kvinnojourernas boenden, vilket är en markant 
minskning jämfört med 63 dygn år 2019 och 66 
dygn år 2018. Antalet dygn som kvinnor bott i 
boendet har således minskat med 17 procent på  
2 år.  

antal 
stödkontakter: 

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 45 562 stödkontakter 
under 2020, varav 29 550 rörde stöd på nätet. 
Jourerna stöttade över 12 159 personer. 
 De tre vanligaste ämnena stödsökande kontaktade 
en tjejjour eller ungdomsjour för, var psykisk ohälsa, 
frågor om kropp, sex och relationer samt våldtäkt 
eller sexuella övergrepp av en bekant. 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 familjemedlem eller bekant, 
följt av övergrepp begångna av en partner eller 
expartner. 

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 en förändring 
i samhället. Allt utifrån en kunskap om våld, genus 
och makt. Fler än 7 av 10 av Unizons medlemsjourer 
(72 procent) arbetade våldsförebyggande under 
2020, genom att ha workshops och föreläsningar 
ur ett normkritiskt makt- och genusperspektiv 
på skolor, fritidsgårdar, SFI, föreningar och för 
yrkesverksamma.

96%andel kvinnor/tjejer 
av anställda:
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72%
AV UNIZONS JOURER ARBETADE

VÅLDSFÖREBYGGANDE 
UNDER 2020

38%
AV KVINNOJOURERNA  
UPPGER ATT DET HAR  
FÖREKOMMIT UMGÄNGE 
MED VÅLDSUTÖVANDE 
PAPPA UNDER BARNETS 
VISTELSE I KVINNO-
JOURENS BOENDE. 

Statistik 2020

KVINNOJOUR=BARNJOUR
För första gången sedan år 2012 bodde det färre 
barn än våldsutsatta kvinnor på kvinnojourernas 
boende. Över hälften av de våldsutsatta vuxna 
(51 procent) hade med sina minderåriga barn 
till boendet: 99,4 procent var våldsutsatta 
mammor och 0,6 procent var våldsutsatta pappor. 
Genomsnittet för antalet barn som en våldsutsatt 
mamma har med sig till boendet är två barn. 
 57 procent av kvinnojourerna har en särskild 
verksamhet för barn. Av de kvinnojourer som 
hade anställd personal under 2020 har 55 procent 
en anställd barnansvarig på kvinnojouren; andra 
kvinnojourer har en person som särskilt arbetar 
med barnen, men utan sådan titel.  

INTE ALLTID EN FREDAD ZON
Omkring 38 procent av kvinnojourerna angav att det 
har förekommit umgänge med våldsutövande pappa 
under barnets vistelse i kvinnojourens boende. När 
det kommer ett domstolsbeslut har kvinnojouren 
och mamman, men också barnet mycket lite att sätta 
emot. Umgänget verkar också vara avhängigt hur länge 
barnet bor med sin mamma i boendet.  

SAMARBETE MED SOCIALTJÄNST OCH KOMMUN 
74 procent av kvinnojourerna har någon form av samarbete 
med placerande socialtjänst när det gäller barnen 
som vistas med sin mamma på kvinnojourens 
boende. 62 procent av kvinnojourerna har ett 
upparbetat samarbete med kommunen när det gäller 
förskole- och skolplats. Majoriteten av Unizons  

 

medlemsjourer, främst kvinnojourerna, har någon form 
av skriftligt avtal med kommunen, och omkring 20 
procent har ett IOP-avtal skrivet med sin kommun.

ORGANISERING – KVINNOR STÖTTAR KVINNOR SOM 
UTSATTS FÖR MÄNS VÅLD
Under år 2020 hade Unizons medlemsjourer 392 
anställda och 7 723 medlemmar, varav drygt 2 582 
var aktiva medlemmar (volontärer och styrelse). 96 
procent av de anställda och 92 procent av de aktiva 
medlemmarna var kvinnor och tjejer. 

OM STATISTIKEN
Statistiken bygger på enkätsvar från 121 av Unizons 
över 130 medlemsföreningar. Av de svarande är 84 
kvinnojourer, 30 tjej- och ungdomsjourer samt 7 jourer 
specialiserade att arbeta mot sexuella övergrepp. 
Statistiken kring kvinnojourernas boende bygger på 
enkätsvar från 72 kvinnojourer med boende, samt 61 
kvinnojourer som under 2020 hade barn som vistades 
tillsammans med sin mamma i boendet. 

Unizon  Verksamhetsberättelse 20206



Till mötets ordförande valdes Johanna Storbjörk och 
efter att Unizons vice ordförande Mikael Gustafsson 
klubbade igång kongressen fick vi se en videohälsning 
från förbundsordförande Zandra Kanakaris som 
avgick på kongressen.
 – Det har varit en ynnest att få arbeta med och leda 
Unizon, vars medlemsorganisationer har så mycket 
kompetens, kunskap och engagemang, sade Zandra 
Kanakaris, generalsekreterare 1000 möjligheter.

”NU BÖRJAR EN NY ERA FÖR UNIZON”
Kongressen sändes online och sågs av cirka 100 
personer, röstlängd upprättades via uppräkning 
och fastställdes till 61 ombud. Att upprätthålla 
den demokratiska ordningen är avgörande för 
förbundet, och till rösträknare utsågs Barbro 
Wiklund, Kvinnojouren Liljan och Carita Fornander, 
Kvinnojouren Eksjö. Tillsammans öppnade de 
poströsterna som kommit in och såg till att de 
var oöppnade och numrerade. En röst hade ingen 
numrering och räknades därmed som ogiltig.
 Kongressen beslutade om en heltidsarvoderad 
ordförande på två år, en förstärkning av ledningen i 
förbundet. En enhällig kongress valde Olga Persson, 
tidigare generalsekreterare Unizon, till Unizons nya 
förbundsordförande.
 – Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ställer upp! Nu 
börjar en ny era för Unizon och för medlemsjourerna. 
Vi kommer att arbeta tillsammans, vi kommer 

hjälpas åt och vi kommer fortsätta uträtta stordåd. 
Tack för ert förtroende, sade Olga Persson.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
Kongressen godkände verksamhetsberättelsen. 
 
VAL AV STYRELSE
Till ledamöter på två år valdes efter omröstning 
Marie Unander-Scharin, Kvinnojouren Sigtuna, 
Mikael Gustafsson, Kvinno- och tjejjouren Pax 
Nynäshamn och Cecilia Nilsson, Familjefridsjouren 
i Höganäs.

ANSVARSFRIHET OCH MOTIONER
Revisorernas rekommendation var att bevilja 
ansvarsfrihet till styrelsen och kongressen beslutade 
så. Kvinnojouren Liljan motionerade om utökat antal 
styrelseledamöter i Unizon, från dagens 9 till 11. 
 – Styrelsen måste arbeta betydligt mera 
utåt. Fler styrelseledamöter skulle kunna 
vara ett sätt att få en mer aktiv styrelse, sade 
Barbro Wiklund, Kvinnojouren Liljan i Tierp. 
 Styrelsens vice ordförande Mikael Gustafsson 
svarade att styrelsen delar andemeningen i motionen 
men tycker inte att det är lämpligt att utöka från 9 till 
11 styrelseledamöter. 
 – Styrelsen behöver bli mer aktiv gentemot jourer 
och medlemmar, vi tror att utgångspunkten att 
stärka kontakten och bredda kompetensen är viktigt 

Unizons första 
digitala kongress 

 
25 april 2020

ongressen 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 
2020 inte sammanträda fysiskt — men Unizon ställde inte in, vi ställde om och 
ställde upp och genomförde förbundets första digitala kongress.K
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Vi ställer inte in, 
vi ställer om och 
vi ställer upp! 

och vi behöver göra massa saker för att 
stärka kontakten mellan styrelse och 
medlemsjourerna, sade Mikael Gustafsson.
 Flera jourer yrkade bifall för motionen, som 
dock avslogs efter omröstning. Inriktningsplan 
2020-2022 och Verksamhetsplan för 2020 
antogs efter föredragande av Olga Persson.
 – Det har varit speciellt och annorlunda att 
leda en digital kongress men också kul och 
inspirerande att få tillbringa en lördag med er 
som är här på plats och med alla er som sitter 
där ute framför datorerna. Vi ställer inte in, vi 
ställer om – är det några som klarar det är det 
kvinnojoursrörelsen, sade mötets ordförande 
Johanna Storbjörk när kongressen avslutades 
och hon tackade för dagen.

Under kongressdagen spelades hälsningar 
upp från nedanstående ministrar, partiledare 
och andra betydelsefulla personer med 
varma tack för det avgörande arbete Unizons 
medlemsjourer gör varje dag:

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, 
Miljöpartiet 
Mikael Damberg, inrikesminister, 
Socialdemokraterna
Isabella Lövin och Per Bolund, språkrör 
för Miljöpartiet
Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet
Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna
Anders W Jonsson, vikarierande 
partiledare Centerpartiet
Ebba Busch, partiledare Kristdemokraterna
Alán Ali, ordförande MÄN
Åsa Regnér, vice chef UN Women
Lena Ag, generaldirektör 
Jämställdhetsmyndigheten
Elisabeth Massi Fritz, advokat

Utöver dessa hälsningar skickade justitie- 
minister Morgan Johansson (S),  en 
skriftlig hälsning och civilminister Ardalan 

Shekarabi (S) hälsade till kongressen via 
Carina Olsson, ordförande Somaya kvinno- 
och tjejjour och ordförande för S-kvinnor.

Alla hälsningar finns tillgängliga på Unizons 
YouTube-kanal. 
 

Carita Fornander, Kvinnojouren Linnéorna, och Barbro Wiklund, 
Kvinnojouren Liljan,  räknade rösterna.

Unizons kansli var på plats på Elite Hotel Marina Tower som ordnat 
coronasäker möblering.
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Kvinnofrid - grundläggande i välfärden  

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. Under 2019 hade Unizons medlemsjourer över 121 000 stödkontakter. 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, erfarenheten sedan 40 år, förmågan att 
snabbt ställa om och att vi alltid arbetar för kvinnors och barns bästa, oavsett vad. Vi har inget 
annat syfte än det.
 
Allt vårt 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 som en trygg plats på nätet. 
 
Liksom FN ser Unizon med 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 för-
bereder oss för denna tid, men kan inte göra arbetet utan ökade resurser och samarbete med andra . 
 
Vi kräver: 
• Resurssätt jourerna som den viktiga funktion vi är i välfärden. Anslagen måste nu vara 

särskilt flexibla och vi måste få förtroendet att använda resurserna till det som är viktigast 
i en nationell kris, på kort och lång sikt. De kvinnor och barn vi stöttar och skyddar är 
riskgrupper när samhället är i kris. De kommer att fortsätta vara det i lågkonjunkturen som 
kommer bli följden av pandemin. En pandemi drabbar även kvinnors ekonomiska möjligheter 
att lämna en våldsam man och försörja sig själv. 

• Involvera jourer i kommunernas krisarbete. Använd de kunskaper och expertresurser som 
finns i den organiserade jourrörelsen i beslutsfattande organ. Vi står redo för samarbete. 

• Regering, kommuner och regioner måste definiera jourernas verksamhet som samhällsviktiga 
verksamheter och de som arbetar på jourerna som ett samhällsbärande yrke. De som arbetar 
på jourerna är samhällsbärare. 

• Permanenta statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som bättre kommer våldsutsatta kvinnor 
och barn till del. Vi vill se organisationsbidrag istället för verksamhetsbidrag, samt ett enklare 
ansökningsförfarande. 

• Mäns våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär för privata företag. Kvinnofrid och barnfrid 
ska inte konkurrensutsättas via upphandling. 

• Frihet från porr. Vi måste ta krafttag mot porren om vi överhuvudtaget vill göra något 
mot mäns våld mot kvinnor. Porrindustrin ska hållas ansvarig för det våld de begår mot 
kvinnor, 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.   

 
Uttalande  

Unizons kongress 
25 april 2020
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Styrelsen
nizons styrelse höll under året sexton (16) styrelsesammanträden 
varav ett (1) konstituerande och ett (1) beslutsprotokoll Per Capsulam. 
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 
nio (9) protokollförda möten.

Olga Persson
Förbundsordförande
Kvinnojouren Liljan, Tierp

Mikael Gustafsson
Vice ordförande 
Kvinnojouren Pax, Nynäshamn 

Margaretha Olofsson
Kassör
Kvinnojouren Mira, Nyköping

Cecilia Nilsson 
Ledamot
Familjefridsjouren i Höganäs

Eva Gussing
Ledamot
Trots kvinnojour, Gotland

Else-Marie Larsen
Ledamot
Kvinnojouren Helsingborg

Robin Rocksten
Ledamot
Agera kvinnojour

Camilla Skyttman
Ledamot
Kraftbyrån, Huddinge

Marie Unander-Scharin
Ledamot 
Sigtuna kvinnojour

STYRELSEN BESTÅR AV: 

U
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Medlemskap i andra
organisationer

Unizon var vid utgången av 2020 medlem i 
följande organisationer för att bevaka och 
föra fram medlemsföreningarnas intressen.

NÄTVERK OCH ORGANISATIONER DÄR UNIZON 
SATT I VALBEREDNINGEN: 
Nätverket för barnkonventionen
Sveriges Kvinnolobby

UNIZON SATT I STYRELSEN:
WWP-EN (Working with Perpetrators European 
Network)
 
ÖVRIGA NÄTVERK OCH ORGANISATIONER UNIZON 
VAR MEDLEMMAR I 2020:
EAPN (European Anti Poverty Network)
ECPAT
Famna
Forum – idéburna organisationer med social inrikt-
ning
Fremia
Ideell Arena
KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i 
Alkohol- och Narkotikafrågor)
MIND
Nordiska Kvinnor Mot Våld
Nätverket för barnkonventionen
Plattformen Civila Sverige mot Människohandel
Sveriges Kvinnolobby
UN Women Sweden
UNICEF
Wave (Women Against Violence Europé)

Kansli
ansliet utför förbundets operativa 
arbete, med administration, omvärlds-
bevakning, kommunikation, metod-
utveckling och kompetensutveckling 
för medlemmar. Kansliet bistår 
förbundsstyrelsen i sitt arbete och 

fungerar som ett stöd till medlemmarna. År 
2020 utgjordes kansliet av följande personer. 
Anställningsgrad i heltid om inget annat anges.

K

Olga Persson – generalsekreterare till och med 25 
april, därefter förbundsordförande 
Rebecka Andersson – verksamhetsutvecklare 
förebyggande arbete till och med 30 april, därefter 
generalsekreterare 
Lotta Sonemalm – kanslichef 
Natalia Batenkova – projektledare internationellt 
arbete 
Maria Björsson – sakkunnig kvinnofrid
Tanja Hillberg – sakkunnig barnfrid
Nina Ljungberg – pressekreterare 
Erika Lundström – administratör fr o m 20 januari
Hanna Nordberg – sakkunnig förebyggande arbete
Margaretha Olofsson – ansvar för förbundets 
bokföring, löner och övrig ekonomisk administration, 
60 %
Vesna Prekopic – pressekreterare, 60 %

Övriga anställda under året
Suada Dani, bemötandeansvarig samt kvalitetssäk-
rare för Tjejjouren.se 50 % och 50 % projektanställd 
för Unizons nya portal
Camilla Skyttman, projektledare för arbetet med 
Unizons nya portal Gåvor och insamlingar till  

Unizons arbete  

Unizon riktar ett stort tack till alla de privatpersoner, 
företag och organisationer som under 2020 gav en 
del av sin försäljning till Unizon eller valde att ge 
en gåva till vår verksamhet. 

FÖRETAG   
Cap Gemeni 
Dina Försäkringar AB  
Handelsbanken Fonder
Heja Livet
Hugo Stenbecks stiftelse
IK Stockholm 
Rabalder 

DEL AV FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER
Bok Jag var hon, av Madeleine Gartéus 
Lykta ”Älska mig för den jag är”, Majas Cottage
Halsband ”Älska mig”, Victor Lenper 
Halsband ”Hold back”, Efva Attling  

Unizons kanslichef Lotta Sonemalm uppvaktar Maria 
Rashidi, Kvinnors rätt, på Fadimegalan där hon 
tilldelades 2020 års Pela och Fadime-utmärkelse.
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Trots pandemin har Unizon hållit flera utbildningar 
och seminarier, mestadels digitala. Istället för 
tvådagarsutbildning har förbundet satsat på flera 
och korta digitala seminiarer eller utbildningar. 
Utbildningarna har handlat om ekonomiskt våld, 
förebyggande arbete, hur pappas våld mot mamma 
drabbar barnen, pornografins påverkan på vårt 
samhälle och könsstympning, för att nämna några. 
 Förbundet satsade under 2020 på att stärka och 
bredda medlemmarnas kunskap inom flera relevanta 
områden. Under året blev det uppenbart att en 
kommersialisering av skyddade boenden är i full 
gång och förbundet har jobbat med hur jourerna ska 
rusta sig inför upphandling. Bland annat anordnade 
förbundet ett seminarium där Socialstyrelsen 
rapporterade om deras kartläggning av skyddade 
boenden i Sverige, samt ett seminarium om 
upphandling kontra idéburet offentligt partnerskap, 
där Upphandlingsmyndigheten, politiker och 
representanter från SKR medverkade.
 Förbundet bidrog med sin kunskap och 
expertis i referensgrupper på regeringskansliet, 
Jämställdhetsmyndigheten och andra myndigheter. 
I alla möten lyfte Unizon jourernas särart och det 
otroliga arbete Unizons medlemmar gör varje dag, 
året om.

KURSER, UTBILDNINGAR OCH 
KONFERENSER
Förbundet anordnade en nationell grundkurs 
under 2020 med nästan 70 stycken deltagare. 
Grundkursen hölls i två olika versioner, en för 

kvinnojourer och en för tjej- och ungdomsjourer. 
Innan pandemin kom anordnade Unizon den årliga 
inspirationshelgen med temat "När kvinnor talar 
– hur ser motståndet ut?" Helgen gästades av flera 
stora talare bland andra författaren och feministen 
Katarina Wennstam, Gertrud Åström, som är en av 
Sveriges mest framstående kvinnorättskämpar, samt 
journalisten Joakim Medin som berättade om sin bok 
Thailandssvenskarna om svenska män som åker till 
Thailand för att köpa kvinnor. 
 Det som varit tydligt under pandemin är att kvinno-, 
tjej- och ungdomsjourerna samt jourer specialiserade 
på sexuellt våld inte har stängt ner utan hela tiden 
funnits där för våldsutsatta kvinnor och barn. Detta 
har förbundet även lyft i utbildningar. Den breda 
kvinnorörelsen har alltid varit avgörande för att bygga 
ett välfärdssamhälle och säkra mänskliga rättigheter 
för kvinnor och barn. Under vårens pandemiutbrott 
visade jourrörelsen och alla yrkesverksamma kvinnor 
inom vård och omsorg att kvinnor bokstavligen 
räddar liv.
 Sedan pandemin kom har Unizon haft en mängd 
utbildningar, frågestunder och seminarier för 
våra medlemmar. Bland annat om responsbaserat 
bemötande via chatt, våldsförebyggande arbete, 
hur ett våldsförebyggande arbete bör planeras 
och genomföras för att få störst effekt, sexuell 
exploatering och prostitution med bland andra 
Paulina Bengtsson från Novahuset. Utbildningarna 
har även haft fokus på sexualbrott och hur det 
påverkar tjejers psykiska hälsa. Det sexuella våldet 
sker även digitalt och förövaren finns där barnen 

Medlemsstöd och 
utbildning 

K
ärnan i Unizons arbete är Unizons medlemmar, det är de som varje dag utför det 
outtröttliga arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn. Under 2020 har Unizons 
medlemmar verkligen visat att de är samhällsbärare i sitt arbete för kvinnor och 
barn under pandemin. Unizons medlemmar har inte ställt in, utan ställt om. När 
pandemin startade erbjöd Unizon alla kvinnojourer som ville en chatt, för att 
underlätta för våldsutsatta kvinnor att komma i kontakt med kvinnojourerna. 
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och unga finns. Detta utbildade kriminologen och 
författaren Maria Dufva våra medlemmar i. 
 Unizon har under året även startat ett nätverk av 
medlemsjourer som arbetar med stöd till utsatta i 
prostitution och sexuell exploatering, för att möta 
behovet hos stödsökande och för att öka kompetensen 
i förbundet.
 Förbundet har fokuserat på kvinnojourernas 
överlevnad under pandemin, hur jourerna ska 
agera inför kommande avtalsskrivningar och 
eventuella upphandlingar. På dessa utbildningar 
talade representanter från Socialstyrelsen, 
Sveriges kommuner och regioner och 
Upphandlingsmyndigheten. Unizon har även 
anordnat utbildningar om hur det ekonomiska våldet 
påverkar våldsutsatta kvinnor, tillsammans med 
Kronofogden och Arbetsförmedlingen. 
 Förbundet har även erbjudit utbildningar för 
Unizons medlemmar om mediehanterimg och 
kommunikation. Hur når man ut i mediebruset, 
vad ska man göra om journalister hör av sig för 
att granska verksamheten, vem i jouren ansvarar 
för innehållet på sociala medier och måste man 
verkligen synas överallt? 
 Utöver ovan nämnda utbildningar har Unizon 
bland annat haft frågestunder om ekonomi, 
statsbidrag och chatt och hur förbundet tillsammans 
med sina medlemmar kan jobba framöver för att 
stärka Unizon och medlemmarnas positioner i 
samhället.

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 sådant 
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 
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 2020 genomfördes utöver 
den dagliga kontakten med flera jourer även 
fördjupande 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 genomförde också en enkät om 
sexuell exploatering. 
 Unizon sammanställde sedvanligt medlems-
föreningarnas arrangemang inför Internationella 
kvinnodagen den 8 mars samt FN:s internationella 
dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 
november. Unizon sammanställde även öppettider 
för sommar och jul.
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Medlemsutbildningar 2020

UNIZONS INSPIRATIONSHELG 
15-16 februari. Stockholm. Antal deltagare:90  
Snittbetyg:4,55. Temat för 2020 års inspirationshelg 
var När kvinnor talar – hur ser motståndet ut?
”En av de bästa inspirationshelger jag varit på, 
tack!”

MEDLEMSUTBILDNING – RIKTLINJER 
OCH BEMÖTANDE VID CHATT
17 april. Digital. Antal deltagare: 35

MEDLEMSUTBILDNING FRÅGESTUND – 
EXTRA STATSBIDRAG MED ANLEDNING 
AV COVID-19
3 juni. Digital. Antal deltagare: 40 

MEDLEMSUTBILDNING - REGISTERSKYDD 
8 juni. Digital. Antal deltagare: 30 Snittbetyg: 4,44
”Vi tycker utbildningen var givande med bra 
förklaringar.”
 
MEDLEMSUTBILDNING – ”SKICKA 
NUDES”
26 juni. Digital. Antal deltagare: 45   
 
MEDLEMSUTBILDNING FRÅGESTUND 
– JOURERNAS ÖVERLEVNAD: 
KONKURRENS VS. SOLIDARITET
1 juli. Digital. Antal deltagare: 45
 
MEDLEMSUTBILDNING – BARN OCH 
UNGAS UTSATTHET PÅ NÄTET
2 juli. Digital. Antal deltagare: 20
 
MEDLEMSUTBILDNING – MEDIA OCH 
SOCIALA MEDIER 
23 september. Digital. Antal deltagare: 40 

MEDLEMSUTBILDNING – KATARINA 
WENNSTAM
24 september. Digital. Antal deltagare: 56
 
MEDLEMSUTBILDNING FRÅGESTUND – 
UNIZONS NYA PLATTFORM
13 oktober. Digital. Antal deltagare: 50 
 
MEDLEMSUTBILDNING – EKONOMISKT 
VÅLD
14 oktober. Digital. Antal deltagare: 70  
Snittbetyg: 4,07 ”Jättebra, lärorik och intressant 
info. Framförallt viktig.”

MEDLEMSUTBILDNING – BEMÖTANDE 
ONLINE
4 november. Digital. Antal deltagare: 30 

MEDLEMSUTBILDNING – 
HEDERSRELATERAT VÅLD OCH 
FÖRTRYCK
7-8 november. Digital. Antal deltagare: 65  
Snittbetyg: 4,4 ”Jag lärde mig mycket som jag 
tidigare inte kunde”

MEDLEMSUTBILDNING FRÅGESTUND – 
JOURERNAS EKONOMI
18 november. Digital. Antal deltagare: 45

ORDFÖRANDE- OCH 
LEDARSKAPSKONFERENSEN
28 november. Digital. Antal deltagare: 50 
Snittbetyg: 3,75 ”Bra och peppig. Givande!”

MEDLEMSUTBILDNING FRÅGESTUND – 
UNIZONS NYA PLATTFORM
14 december. Digital. Antal deltagare: 30

MEDLEMSUTBILDNING FRÅGESTUND 
– ÅRETS VIKTIGASTE SIFFROR – 
STATISTIKEN
16 december. Digital. Antal deltagare: 30 

Unizons grundkurser 2020
Grundkursen finns i en version för kvinnojourer och en 
version  för tjej- och ungdomsjourer och under året hölls 
totalt 13 grundkurser på flertalet orter runt om i landet.  
 Grundkursen kan arrangeras av medlemsjourerna 
själva och leds av jouraktiva som utbildats till 
kursledare av Unizon. Under 2020 hölls tio lokala 
grundkurser, sju för kvinnojourer och tre för tjej- och 
ungdomsjourer, på flera orter runt om i landet. Totalt 
deltog 96 deltagare på de lokala grundkurserna. 
Förbundet anordnade en nationell grundkurs 
under 2020. Totalt deltog 90 personer under den 
nationella grundkursen. Därmed utbildade Unizon 
och förbundets medlemmar tillsammans totalt 186 
personer i jourkunskap under året!

Författaren  Katarina Wennstam, Unizons dåvarande general- 
sekreterare Olga Persson och Else-Marie Larsen, ordförande  

i  Helsingborgs kvinnojour, under inspirationshelgen.
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NATIONELLA GRUNDKURSER 
NATIONELL GRUNDKURS KVINNOJOUR 
Stockholm 5-6 september. Kursledare: Silvija 
Sandberg och Carita Fornander. Antal deltagare: 30 
Snittbetyg: 4,9 
 
NATIONELL GRUNDKURS KVINNOJOUR 
Stockholm 5-6 september. Kursledare: Ulrika Bodin 
och Barbro Wiklund. Antal deltagare: 30  
Snittbetyg: 4,2 
 
NATIONELL GRUNDKURS TJEJ- OCH 
UNGDOMSJOURER 
Stockholm 5-6 september. Kursledare: Sabina M 
Hultgren och Maria Björsson. Antal deltagare: 30  
Snittbetyg: 4,5

 

LOKALA GRUNDKURSER 
 
LOKAL GRUNDKURS: Ungdomsjouren 
Tigerlilja, Varberg 18-19 januari. Kursledare: 
Sabina M Hultgren och Johanna Mathisson. Antal 
deltagare:  13 Snittbetyg: 4,8

LOKAL GRUNDKURS: Kvinnojouren Viljan, 
Järvsö 25-26 januari. Kursledare: Elisabeth Hätting 
och Eva Gussing. Antal deltagare: 5 Snittbetyg: 5,0

LOKAL GRUNDKURS: Kvinnojouren Linnéan, 
Lidköping 25-26 januari. Kursledare: Ulrika Bodin 
och Silvija Sandberg. Antal deltagare: 12  
Snittbetyg: 4,6

LOKAL GRUNDKURS: Tjejjouren Rut/
Tjejjouren Lotus, Kristianstad 1-2 februari. 
Kursledare: Johanna Mathisson och Sabina M 
Hultgren. Antal deltagare: 7  Snittbetyg: 5,0

LOKAL GRUNDKURS: Kvinnojouren i 
Örnsköldsvik, Örnsköldsvik 22-23 augusti. 
Kursledare: Eva Gussing och Carita Fornander. 
Antal deltagare: 16. Snittbetyg: 4,9

LOKAL GRUNDKURS: Kvinnojouren Eva i 
Arvika-Eda, Arvika 5-6 september. Kursledare: 
Eva Gussing och Bettan Hätting. Antal deltagare: 6 
Snittbetyg: 4,3

LOKAL GRUNDKURS: Malmö Kvinnojour 
i Malmö 26-27 september. Kursledare: Cecilia 
Nilsson. Antal deltagare: 8 Snittbetyg: 4,9

LOKAL GRUNDKURS: Kvinnojouren 
Vändpunkten i Hudiksvall 3-4 oktober. Kursledare: 
Carita Fornander. Antal deltagare: 14  
Snittbetyg: 4,8    

LOKAL GRUNDKURS: Kvinnojouren Embla 
i Sölvesborg 10-11 oktober. Kursledare: Cecilia 
Nilsson. Antal deltagare: 5 Snittbetyg: 5,0  
  
LOKAL GRUNDKURS: Guldstadens Tjejjour 7-8 
november digital. Kursledare: Sofia Liedberg.
Antal deltagare: 10 Snittbetyg:4,2

Digital ordförande- och ledarskapskonferens med extra 
kongress. Frida Hallén, styrelseledamot i Existera, höll 
i ordföradneklubban innan Unizons ordförande Olga 
Persson tog över.
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Studiebesök 
En grundpelare för förbundet är att ha god kontakt med medlemmarna. Detta görs på flera 
sätt, till exempel via nyhetsbrev, utskick och att kansliet är behjälpligt i alla sorters frågor 
som medlemmarna har. Ett annat konkret sätt är att träffas när vi har utbildingar, 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 hade förbundet digitala studiebesök, vilket även det var väldigt givande.  

DIGITALA STUDIEBESÖK
Tjejjouren Rut, Ronneby, november 
Kvinnojouren Kalmar, november 
Kvinnojouren Embla, Sölvesborg, november 
Rom och Resande, Täby, december 
Tjejjouren Luleå, december

STUDIEBESÖK PÅ JOURERNA
Familjefridsjouren i Höganäs, februari
Kvinnojouren Frida i Hässleholm, februari
Kvinnojouren Solrosen, Östervåla, februari
Skyddsjouren Ängelholm, februari
Kvinno- och ungdomsjouren Öresund,  
Malmö, september 
Kvinnojouren Lund, september
Kvinnojouren Malmö, september

Camilla Skyttman, styrelseledamot i Unizon, Xhenita Shala, 
ordförande Kvinnojouren i Lund och Unizons ordförande Olga 
Persson.

Maria Björsson och Tanja Hillberg, sakkunniga i 
kvinnofrid respektive barnfrid Unizon, BrittMarie 

Ekström Jonsson, Evalena Olsson och Lotten Röjerås  
från Solrosen Kvinnojour.

Maria Björsson, sakkunnig kvinnofrid Unizon, 
Carina och Lotta, Frida Kvinnojour,  

Hässleholm och Olga Persson, dåvarande 
generalsekreterare Unizon.

Digitalt studiebesök. Maria Björsson, sakkunnig 
kvinnofrid Unizon, Rebecka Andersson, general-
sekreterare Unizon, Lotta Sonemalm, kanslichef 
Unizon och Rosita Grönfors, ordförande Rom och 
Resande. 
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Tjejouren.se har sedan 2010 varit en samlingsplattform 
för alla tjej- och ungdomsjourer. Plattformen har 
varit ett samarbete mellan Unizon och Roks där 
medlemsjourer har fått tillgång till egen hemsida, chatt 
samt intranät. I januari 2020 avslutades samarbetet 
med ett års framförhållning. 

Under 2020 pågick arbetet med att förbereda tjejjouren.
se att bestå av en statisk hemsida med hänvisning 
till förbundens nya hemsidor. Tjejjouren.se kommer 
att vara en statisk hemsida de kommande tre åren 
för att säkerställa att stödsökande hittar till stödet.  

Under 2020 fortsatte arbetet med den gemensamma 
frågelådan där sex jourer ingick i arbetsgruppen. 
Jourerna som varit med i frågelådearbetet är Tjejjouren 

Rut, Ungdomsjouren Fria, Ungdomsjouren Öresund,  
Tjejjouren Olivia, Örebro tjejjour och Tjejjouren 
Beata. Jourerna tog emot 12 frågor i veckan och under 
året besvarades 490 frågor. Vanligaste frågorna var om 
mens, preventivmedel, kroppen, kärlek, sex och vikt.  

Jourerna i frågelådegruppen erbjöds även en 
utbildningsdag i bemötande, där utbildningen utgick 
från de vanligaste frågorna från stödsökande. Under  
utbildningsdagen deltog 15 personer från fem jourer. 
Deltagarna fick lyssna på föreläsningar om olika 
bemötandetekniker, hedersrelaterat våld och förtyck, 
incest och sexuella övergrepp samt en föreläsning om 
mens, preventivmedel och puberteten.

Tjejjouren.seTjejjouren.se  

STUDIEBESÖK PÅ KANSLIET 
Laura Faxas, Dominikanska republikens ambassadör, 
20 januari. 
 
Varg Gyllander, Stockholmspolisens samordnare för  
Initiativ Gryning, 3 mars. 

Feministiskt initiativ Stockholm, 3 september. 

Olga Persson, dåvarande generalsekreterare  
Unizon,  Varg Gyllander, samordnare Initiativ 

Gryning, Maria Björsson, sakkunnig kvinnofrid 
Unizon och och Rebecka Andersson, sakkunnig 

våldsprevention Unizon.

Olga Persson, dåvarande generalsekreterare 
Unizon, Laura Faxas, Dominikanska republi-
kens ambassadör och Susanne Wise.
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U
nizon och alla medlemsjourer an-
passade sig snabbt efter den rådande 
pandemisituationen som var ett 
faktum i mitten på mars 2020. Från 
dag ett fortsatte vi alla att jobba för 

att ge stöd åt våldsutsatta kvinnor och barn. 
Tidigt under pandemin tog vi emot rapporter om 
ett ökat tryck av stödsökande i vissa delar av 
verksamheterna. I chattarna ökade antalet fall 
där utsatta vittnade om våld med mellan 20 och 
40 procent under våren. 

FOKUS: 
UNIZON UNDER 
CORONAPANDEMIN

ÖKAD ISOLERING=MER VÅLD 
Unizon började från första stund när coronapandemin 
bröt ut att ställa om vår 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 isolerade 
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 och som 
åtgärder mot de förvärrade problem pandemin skulle ge 
upphov till.
 På våren erbjöd Unizon kvinnojourerna att använda en 
chattfunktion och att få utbildning i hur man kan arbeta 
med stöd genom detta nya verktyg. Innan dess hade det 
tagit flera år för Unizon att ta fram chattfunktionen i 
sin nuvarande form, där den är säker och fungerar väl 
för alla jourer. När den spreds som ett nytt verktyg även 
till kvinnojourerna på våren 2020 genomfördes allt på 
bara några veckors tid. Nu är det över 30 kvinnojourer 
som erbjuder chatt. Det har lett till att vi har nått ut till 
målgrupper som annars inte har kunnat nå oss.
 Unizon började tidigt sprida ordet om att det inte bara 
finns en medicinsk riskgrupp under coronapandemin, 
utan att även de våldsutsatta kvinnor och barn som 
jourrörelsen arbetar med utgör en egen riskgrupp. Det 
är någonting vi har lärt oss av tidigare krissituationer, 
väpnade konflikter och katastrofer i världen. Varje gång 
har det generellt gått att räkna med att utsattheten och 

våldet i relationer i hemmet har ökat och att även det 
dödliga våldet mot kvinnor har blivit vanligare, och 
inte minst mindre uppmärksammat. Vi gick ut externt 
i medierna med det här budskapet och talade även med 
politiker, med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner 
och regioner, för att få med även denn riskgrupp i deras 
krisplanering.
 Vi fördjupade snabbt kontakten med regerings-
partierna och talade med dem flera gånger i veckan, 
bland andra justitieminister Morgan Johansson 
och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Ofta 
medverkade Liberalernas partisekreterare Juno Blom. 
 Unizon sökte och fick 27 miljoner kronor i statsbidrag 
för att förstärka medlemsorganisationernas arbete, 
varav 25,5 miljoner fördelades innan sommaren 
bland de medlemsjourer som hade sökt av medlen. 
Återstående 1,5 miljoner kronor har bekostat Unizons 
egna digitala satsningar, verksamhet och arbetstid. 
 Efter att verksamhetsåret 2020 tagit slut kan Unizon 
vara stolta över det arbete vi lyckats uträtta i dialog 
med myndigheter. Unizons synpunkter har lett till att 
förslag som hade varit skadliga för kvinnor och barn har 
dragits tillbaka. Avståndet till makten har också blivit 
mycket mindre, vilket gjort det enklare för Unizon att 
ta kontakt. Det har blivit tydligare att både regeringen 
och myndigheter har behövt och har tagit tillvara på 
Unizons lokalkännedom, nätverk och långa erfarenhet. 
Förtroendet som jourrörelsen har byggt upp under lång 
tid har gett resultat i krissituationen. 

Olga Persson, ordförande Unizon, träffar jämställdhets-
minister Åsa Lindhagen (MP), Juno Blom, partisekreterare 

L och Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna, i några 
av många politikersamtal under 2020 för att framföra 

jourrörelsens syn på, och behov under coronapandemin. 

Unizon  Verksamhetsberättelse 202018



 
KOMMUNUIKATION OCH PÅVERKAN

nizons medlemmar har avgörande 
erfarenheter för riksförbundets 
politiska agerande och på-
verkansarbete. Att gå samman, att 
synliggöra vem som är ansvarig för 

våldet och att avlasta skuld och skam hos utsatta 
kvinnor är fortfarande basen och grunden i allt 
förbundet gör, särskilt i påverkansarbetet. 

Året började med att Unizons generalsekreterare Olga 
Persson blev inbjuden till SVT Agenda för att debattera 
mäns dödliga våld mot kvinnor med inrikesminister 
Mikael Damberg. Vi hoppas varenda politiker, polischef 
och beslutsfattare som arbetar med mäns våld mot 
kvinnor lyssnade när Olga Persson talade klarspråk i 
direktsändning: ”Vi hör väldigt mycket politiskt prat 
om det här är en viktig fråga, men vi ser inte så mycket 
operativa insatser som vi skulle önska oss. Vi saknar 
tydligt ledarskap från politiker och polischefer. Det är 
de som i första hand måste säga att det här är tillräckligt 
viktigt för att prioriteras, resurssättas och följas upp 
ordentligt”

År 2020 blev annars ett speciellt år kommunikations-
mässigt i och med coronapandemin. Väldigt tidigt 
lyckades Unizon nå igenom mediebruset och blev en 
självklar aktör för journalister att intervjua och för 
politiker att rådgöra med. De stora nationella medierna 
gjorde under året många intervjuer och inslag med både 
riksförbundet och medlemmarna lokalt. 
 

TV/radio-inslag
 
SR Ekot: ”Kvinnojourer ersätts av privata aktörer” 
Intervju med dåvarande generalsekreterare Olga 
Persson. 20200101.

SVT Agenda: Livesänd studiodebatt mellan Unizons 
dåvarande generalsekreterare Olga Persson och 
inrikesminister Mikael Damberg om det dödliga våldet 
mot kvinnor. 20200209.

P3Nyheter: ”Kvinnojour larmar: Barn och 
kvinnor också riskgrupp”. Intervju med dåvarande 
generalsekreterare Olga Persson. 20200317.

Expressen TV: ”Våldsutsatta kvinnor och barn 
är också riskgrupper” Intervju med dåvarande 
generalsekreterare Olga Persson. 20200324.

SVT Rapport: ”Ökat tryck på kvinno- och barnjourer 
när fler är hemma” Intervju med dåvarande 
generalsekreterare Olga Persson. 20200407.
 
TV4 Nyheter: ”Kraftigt ökat tryck på kvinnojourer: 
”Känner enorm oro” Intervju med dåvarande 
generalsekreterare Olga Persson. 20200418.
 
TV4 Nyheter: ”Unizon kritiska till regeringens 
satsning: Dröjer för länge” Intervju med ordförande 
Olga Persson om regeringens satsning på 100 miljoner. 
20200430.
 
TV4 Nyhetsmorgon: ”Barn växer upp med våldsporr 
– och lär sig att dödligt våld är sex” Intervju med 
ordförande Olga Persson. 20200512.

SR Ekot: ”Fler anmäler hämndporr – men 
mörkertalet är stort” Intervju med ordförande Olga 
Persson. 20200607.

P4Stockholm: Liveintervju med ordförande Olga 
Persson. 20200702.

SR/Studio Ett: ”Kvinnojourer får extra bidrag under 
pandemin” Intervju med ordförande Olga Persson. 
20200731.

P3Nyheter: ”Högre lön ökar risken för kvinnor 
att utsättas för våld”. Intervju med ordförande Olga 
Persson. 20200915.

TV4 Nyheter: ”Sifo: 8 av 10 unga vill lagstifta 
mot nätporr till minderåriga” (om Unizons 
Sifoundersökning). 20200925.
 
P3Nyheter: ”Svenskarna vill lagstifta mot nätporr” 
(om Unizons Sifoundersökning). 20200925.

U
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SR Ekot: ”Fler samtal än någonsin till 
Kvinnofridslinjen” Intervju med ordförande Olga 
Persson. 20201231.
 
SR Ekot: ”Färre barn och kvinnor tar sig till 
skyddat boende.” Intervju med ordförande Olga 
Persson. 20201231.
 
 
Nyhets- och debattartiklar  

TT-artikel  i 25-talet tidningar: ”Kvinnojourerna 
tappar – ny bransch växer” 20200101.
 
Veckorevyn: ”Kränkningar mot kvinnor ska 
klassas som hatbrott”. Debattartikel av Unizon (del 
av en längre  artikelserie). 20200123. 

ETC: ”Det som förr sågs som porr har idag blivit 
populärkultur” (artikel om Unizons nationella 
porrkonferens). 20200208. 

ETC: ”Ska välfärden verkligen köpslå om kvinnors 
och barns liv?” Debattartikel av Unizon. 20200209.

Expressen: ”Dambergs löfte i kampen mot mäns 
våld mot kvinnor” (om Agendainslaget). 20200209.

Omni: ”Damberg: Kvinnovåldet lika illa som 
gängkriminaliteten” (om Agendainslaget). 
20200209.
 
Helahälsingland.se: ”Sjölund: Mäns våld mot 
kvinnor har aldrig varit accepterat – ska brottet 
prioriteras nu?” (om Agendainslaget) 20200211. 

SVT Nyheter: ”Kvinnoorganisationen Unizon: 
”Vi har straffrihet för mäns våld mot kvinnor” (om 
Agendainslaget). 202002214.
 
Aftonbladet Debatt: ”Det måste kosta att 
lönediskriminera” Debatt med Lönheladagen. 
20200303.
 
Dagens Samhälle: ”19 organisationer: Barns 
olika villkor djupt oroande”. Debatt med flertal 
andra organisationer. 20200304.

ETC: 32 kvinnor: Det är den viktigaste 
feministiska frågan (Unizons dåvarande 
generalsekreterare Olga Persson svarar på enkät). 
20200308.

MSMagazine: Vast Uncertainty as Beijing+25 
Moves to the Next Stage.Citat från Unizons 
dåvarande generalsekreterare Olga Persson

TT-artikel i 30-talet tidningar: ”Viruskarantän 
ökar risken för våld i hemmet” Intervju med 
Unizons dåvarande generalsekreterare Olga 
Persson. 20200322.

Podcasts  

Fannys förebilder, avsnitt 63: "Om mäns 
våld mot kvinnor." Intervju med Olga Persson, 
dåvarande generalsekreterare Unizon. 20200126. 

Karantänpodd, avsnitt 10: "Det finns 
inga kriser som leder till att alla mår 
bättre." Intervju med Rebecka Andersson, 
generalsekreterare Unizon. 20200605. 

Machokulturen/Attilla Yoldas, avsnitt 
6: "Vi måste stoppa mäns våld." Intervju med 
Olga Persson, ordförande Unizon. 20200616. 

Wennstams vrede, avsnitt 6: "Jag förstod 
inte ens att han slog mig." Intervju med Olga 
Persson, ordförande Unizon. 20200827.
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Stockholm Direkt: ”Ökat tryck på Västerorts 
kvinnojourer” Intervju med Unizons dåvarande 
generalsekreterare Olga Persson i P3 Nyheter refereras. 
20200331.

DN: ”100 miljoner till organisationer som jobbar mot 
våld i nära relationer” Intervju med Unizons dåvarande 
generalsekreterare Olga Persson. 20200401. 

Expressen: ”Mer pengar till utsatta kvinnor och 
barn i krisen” Intervju med Unizons dåvarande 
generalsekreterare Olga Persson. 20200401.

MåBra/Femina/Allas: ”Pia misshandlades i fem år: 
”Under corona blir det smörgåsbord för våldsamma män” 
Intervju med Unizons dåvarande generalsekreterare Olga 
Persson. 20200402.

Arvika Nyheter: ”Våldsdrabbade kvinnor och barn 
riskgrupp i en pandemi” Intervju med Unizons dåvarande 
generalsekreterare Olga Persson i P3 Nyheter citeras. 
20200402.

Arbetet: ”Öronmärk regeringens 100 miljoner till kvinnor 
och barn” Debattartikel av Unizon. 20200409.

Femina: ”Dessa grupper av kvinnor drabbas värst 
av coronakrisen” (tidigare intervju med dåvarande 
generalsekreterare Olga Persson återpubliceras).  
20200408.

ETC: ”16 mördade kvinnor är 16 för många” Debatt av 
Unizon. 20200411.

TT-artikel publicerad i 30-talet tidningar: 
”Coronatryck mot tjej- och kvinnojourer” Intervju med 
Unizons dåvarande generalsekreterare Olga Persson. 
20200421.

Borås Tidning: ”Få fällande domar för våldtäkt: ”Brister 
i hela rättsprocessen” Intervju med Unizons dåvarande 
generalsekreterare Olga Persson. 20200419.

GP: ”Så påverkas brottsligheten av coronakrisen” 
Dåvarande generalsekreterare Olga Persson citeras. 
20200419.

Flamman: ”Hotellkedjans projekt för utsatta kvinnor 
sågas: ”Det är helt sanslöst” Intervju med Unizons 
dåvarande generalsekreterare Olga Persson. 20200421.

GP: ” Utnyttja inte coronakrisen för att legalisera handeln 
med barn” Debatt med andra organisationer. 20200427.

Arbetet: ”Öka samarbete mellan socialtjänst och 
civilsamhälle när krisen flyttar in i hemmen” Debatt med 
Vision och MÄN. 20200427.

SVT Nyheter: ”100 miljoner till våldsutsatta ska nu delas 
ut” Intervju med ordförande Olga Persson om regeringens 
satsning på 100 miljoner. 20200430.

Computer Sweden: ”Barn extra utsatta på 
nätet i coronakrisens spår – regeringen måste 
agera” Unizon skriver debatt med Friends och 
Ecpat i formen av ett öppet brev med inbjudan till 
ministermöte. 20200508.

TT-artikel publicerad i ett 30-tal tidningar 
+ SR Ekot: ”Anmäld kvinnomisshandel ökar – 
oklart varför” Intervju med Unizons ordförande 
Olga Persson. 20200508. 

GP: ”Extremt att vilja tillåta kommersiellt 
surrogatmödraskap” Debatt med flertalet andra. 
20200508. 

Tidningen Omtanke nr 3/2020: 
”Kvinnofrid=välfärd. ”Unizons ordförande Olga 
Persson skriver krönika.

ETC: ”Polisen åkte därifrån – 52 minuter senare 
var Lena död” Intervju med Unizons ordförande 
Olga Persson. 20200520.

ETC: ”Så minns vi feministen, aktivisten och 
advokaten Claes Borgström” Minnesord från 
Unizons ordförande Olga Persson.  20200518.

Expressen: ”Absurt att torskar lättare får 
stöd än deras offer” Unizon skriver debatt med 
bland andra Ellencentret, Child10, Talita m.fl. 
20200518.

  Verksamhetsberättelse 2020  Unizon 21



Arbetarbladet + Gefle Dagblad: ”Rebecka från 
Gävle ny generalsekreterare i Unizon som samlar 
kvinnojourerna: ”Paolo Roberto är 
tyvärr inte unik” Intervju med Unizons nytillträdda 
generalsekreterare Rebecka Andersson. 20200523.

Dagens Arena: ”Skilj på forskning och 
jämställdhetsarbete” Unizon skriver debatt med 
Sveriges Kvinnolobby, Fredrika Bremer-förbundet och 
Winnet. 20200527.

Sveriges Kvinnolobbys hemsida/
pressmeddelande: ”Öppet brev till regeringen om 
surrogat” Skrivet  ihop med Sveriges Kvinnolobby 
m.fl. 20200604.

SvD: ”Insatserna mot corona gynnar våldsamma 
män” Intervju med Unizons ordförande Olga Persson. 
20200711.

SVT Nyheter: ”Anmält våld mot kvinnor ökar” 
(videoinslag + webbtext) ” Intervju med Unizons 
generalsekreterare Rebecka Andersson. 20200722.

Dagens Arena: ”Orden barn och prostitution hör 
inte ihop” Debatt ihop med 10 andra organisationer. 
20201007.

Altinget: ”Tiden när det talades tyst om 
hedersrelaterat våld och förtryck är förbi” Debatt av 
Unizon. 20201008.

Expressen: "Vi kräver ett 34-punktsprogram mot 
mäns våld mot kvinnor." Debatt av Unizon. 20201014.

ETC: ”Allt fler privata bolag driver skyddade 
boenden” Intervju med Unizons ordförande Olga 
Persson. 20201014.

SvD: ”Gör sex och samlevnad till obligatoriskt ämne” 
Debatt med Sveriges Kvinnolobby m.fl. 20201021.

SvD: Kvinnor bevakades med kamera i hemmet” 
Intervju med Unizons ordförande Olga Persson samt 
Kj Blenda/Agera/Öresund. 20201026.

ETC: ”Bostadsbrist gör att många tvingas stanna i en 
dålig relation”  Intervju med Unizons ordförande Olga 
Persson. 20201124.

Sydsvenskan/HD: ”Kampen mot porren – 
feminism eller moralpanik? ” Intervju med Unizons 
ordförande Olga Persson. 20201129.

Referens- och  
expertgrupper
 
Dialogmöte våld i ungas partnerrelationer, 
Jämställdhetsmyndigheten.

Hearing angående utredning om en strategi 
för att motverka våld mot barn,  
Regeringskansliet.

Referensgruppsmöte om Brottsoffermyndig-
hetens uppdrag att genomföra kunskapsstöd-
jande åtgärder för att stärka kompetensen om 
behov hos barn som har bevittnat våld och 
som vistas eller har vistats i skyddat boende,  
Brottsoffermyndigheten.

Referensgruppsmöte om Jämställdhets-
myndighetens uppdrag att kartlägga hur upp-
gifter om våld eller andra övergrepp beaktas 
i mål om vårdnad, boende eller umgänge, 
Jämställdhetsmyndigheten.

Referensgruppsmöte för utredningen Framti-
dens socialtjänst (3 tillfällen).
 
Referensgruppsmöte Digital Service Act, 
Infrastrukturdepartementet.
 
Referensintervju Anova. 
 
Referensintervju till boken När förövaren är 
polis av Lisa Bjurwald och Kerstin Dejemyr.
 
Referensgruppsmöte Jämställdhetsmyndig-
heten om Istanbulkonventionen.  
 
Referensgrupp Erase Gender Based Violence, 
Tampere University. 

Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot mäns 
våld mot kvinnor (3 tillfällen).

Sakråd mäns våld mot kvinnor,  
Arbetsmarknadsdepartementet (2 tillfällen).

Sakråd prostitution, Justitiedepartementet. 

Sakråd prostitution,  
Jämställdhetsmyndigheten (2 tillfällen).
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Digitala medier
En stor del av Unizons kommunikation, med 
medlemmar såväl som med externa målgrupper, sker 
via sociala medier och hemsidan. Under pandemiåret 
2020 ökade Unizon och jourerna sin digitala närvaro 
än mer. De sociala medierna som Unizon använde var 
liksom föregående år Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat och Linked In.

Antalet följare på förbundets Instagram ökade med 
hela 84 procent till 12 515 följare. Förbundets Facebook-
sida ökade med 27 procent till 11 412 följare och antalet 
gillamarkerningar av sidan ökade med cirka 26 procent 
till 11 141 gillamarkeringar för sidan. Även på Twitter 
och Instagram ökade antalet följare och interaktioner 
och vi nådde ut till allt fler. Nedan följer en jämförelse 
med 2019 i antal (2019 inom parentes). 

ANTAL FÖLJARE SOCIALA MEDIER  
(2019 INOM PARENTES) 

Facebook (följer sidan) 11 412 (8 966)
Facebook (gillar sidan) 11 141 (8 851)
Instagram                          12 515 (6 785)
Twitter                                  4 394 (4 304)
LinkedIn                               1 222    (233)

Unizons hemsida fortsatte att fungera som hjälp att 
hitta stöd och skydd samt som kunskapskälla. Under 
2020 hade unizon.se 245 136 unika sidvisningar, en 
ökning med cirka 2 procent jämfört med 2019. De mest 
besökta sidorna utöver startsidan var ”Hitta jour” och 
faktasidan ”Mäns våld mot kvinnor”.

Under 2020 gjorde Unizon flera kampanjer för att nå 
ut till kvinnor och barn med budskapet att stöd finns 
att få. Kampanjen ”Vi finns här”, riktad till unga på 
Snapchat och Instagram, nådde i mars 2020 över  
32 000 konton på Unizons Instagram. Unizon var 
också delaktiga i Fältarna i Mölndals kampanj ”Är 
du okej?” som i april och maj 2020 lyfte porren. Den 
kampanjen nådde över 53 000 konton på Instagram. 

Unizons remissvar
 
Under året lämnade Unizon svar på 
remisser avseende: 

• Ökad rättssäkerhet och snabbare 
verkställighet i internationella famil-
jemål (Ds 2020:18).  

• Stärkt barnrättsperspektiv för barn 
i skyddat boende– förslag till be-
stämmelser rörande bl.a. omedelbar 
placering, sekretess och skolgång 
 (Ds 2020:16).

• Promemorian En justerad indrag-
ningsbestämmelse i underhållsstö-
det, från Utredning om bostadsbi-
drag och underhållsstöd, BUMS  
(Ds 2018:13).

• Promemorian Registrering av kon-
taktkort, m.m. (Ds 2020:12).  

• Idéburen välfärd (SOU 2019:56).

• Skärpta regler om utländska mång-
giften (SOU 2020:02).

• Inbjudan att lämna synpunkter 
angående UPR-rekommendationer 
(A2019/00626/MRB).

• Inbjudan att lämna synpunkter på 
förslag till handlingsplan för Flens 
kommuns arbete för kvinnofrid och 
mot våld i nära relationer och heders-
relaterat våld och förtryck.

• Motion av Alexandra Mattsson 
Åkerström (V) om hur staden kan 
förstärka arbetet mot sexuellt våld 
(KS2020/470).

• Stockholms stads program mot våld 
i nära relationer, hedersrelaterat våld 
och förtryck, prostitution, männis-
kohandel för sexuella tjänster samt 
sexuellt våld oberoende relationer 
(Dnr KS 2020/924).

• Ökad kompetens om neuropsy-
kiatriska svårigheter och sex och 
samlevnad i lärarutbildningarna 
(U2020/00176/UH).
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BARNKONVENTIONEN SVENSK LAG 2020 

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020, 
men det är också föräldrabalken, vilket inte ger de 
bästa förutsättningarna för att skydda barn och sätta 
deras rättigheter främst, då föräldrarätten fortfarande 
är överordnad barnrätten. Det blev smärtsamt tydligt i 
och med det uppmärksammade fallet med Lilla hjärtat.  
 För Unizon var det självklart att visa att vi är 

en barnrättsorganisation genom att arrangera en 
manifestation för den 3-åriga flickan Esmeralda, kallad 
Lilla hjärtat, med anledning av omständigheterna runt 
hennes död. Fallet Lilla hjärtat är grymt och ofattbart 
tragiskt och visar med övertydlighet hur fel det är 
att föräldrarätten är överordnad barnets rättigheter.   

 Lagen om vårdnad, boende och umgänge var menad 
att slå fast barns rätt och föräldrars skyldigheter, men 
den har gång på gång visat sig fungera i praktiken 
som föräldrars rätt och barns skyldighet. Detta trots 
Barnkonventionens införlivande i svensk lag. 
 Manifestationen var planerad till den 13 
mars på Mynttorget i Stockholm för att hedra 
Esmeraldas minne och för att uppmärksamma 
våra politiker på vilka förändringar i lagstiftningen 
som behövs för att skydda barn från våld. Men 
i och med det hastigt eskalerande pandemiläget 
fick vi ställa in den fysiska manifestationen och 
göra den digital istället, med tal, från bland 
andra jämställdhetsminister Åsa Lindhagen  
och Liberalernas partisekreterare Juno Blom. 

KVINNOJOUR=ETT FÖNSTER AV MÖJLIGHETER 
 
På kvinnojouren möter vi barn som bär på mycket 
oro och många frågor och tar på sig ett stort ansvar 
för det som sker. En del barn plågas av mardrömmar 
och återkommande minnesbilder av det otäcka 
de har varit med om. Hos andra sätter våldet 
fysiska spår, till exempel magont och huvudvärk.  
 De senaste elva åren (2010-2020) har 14 094 
barn bott tillsammans med sin mamma på någon 
av Unizons kvinnojourer. Bakom varje siffra är ett 
barn med egna upplevelser av våld och egna behov 
av stöd och skydd. 
 Barnen har inte flyttat till kvinnojourens boende, 
utan de har tvingats fly dit. De har tillsammans 
med sin mamma tvingats fly undan en våldsam 
pappa eller styvpappa. De har fått lämna allt som är 
bekant och vardag för dem. Ofta sker flykten mycket 

n av Unizons viktigaste hörnstenar är att synliggöra barns egna upplevelser av våld och 
stärka barns möjlighet till skydd och stöd. Unizons kvinnojourer stöttar och skyddar 
barn utifrån deras individuella behov. Vi ser varje barn. Vi lyssnar och tar emot deras 
berättelse. Och vi finns på plats för bara dem. Vi är deras röster.E

FOKUS: 
BARNFRID

Jag såg pappa slå 
mamma i ögat, det 
blev alldeles lila.

Vad händer med mig 

om min mamma dör?
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snabbt och barnen är inte förberedda på vad som ska 
hända eller vart de ska. Vistelsen på kvinnojouren är 
för många barn den första tiden i livet som är fri från 
våld och representerar ett fönster av möjligheter att 
få till en faktisk förändring i barnets liv.  

OM UNIZONS BARNNÄTVERK

Barnnätverket fungerar som Unizons samlade 
expertis om barnfridsfrågor. Gruppen består 
av barnansvariga från Unizons medlemsjourer 
med särskild spetskomptens inom området barn, 
våld och trauma. Under 2020 hade nätverket två 
digitala heldagsträffar. Under träffarna delade 
nätverket erfarenheter och diskuterade utmaningar 
ochlösningar kring arbetet med barn på kvinnojouren.
Vid en av träffarna gästades barnnätverket av BUFFF, 
som är en barnrättsorganisation som arbetar för att 
förbättra villkoren och ge stöd till Barn och Ungdomar 
med Föräldrar/Familjemedlem i Fängelse. Vid den 
andra träffen var Brottsoffermyndigheten inbjuden 
för att bland annat diskutera frågor som rör barn 
som vistas i skyddat boende och har umgänge med 
en misstänkt eller dömd förövare.

UNDER 2020 DELTOG FÖLJANDE JOURER I 
BARNNÄTVERKET:

Agera kvinnojour, Familjefridsjouren i Höganäs, 
Frida Kvinnojour, Föreningen mot våld i nära relation 
i Nacka Värmdö, Helsingborgs kvinnojour, Järfälla 

kvinnojour, Kvinnojouren Anna, Kvinnojouren 
Blenda, Kvinnojouren Borås, Kvinnojouren 
Huddinge, Kvinnojouren Karlskrona, Kvinnojouren 
Mira, Kvinno- och tjejjouren i Jönköping, Kvinno- 
och tjejjouren Miranda, Kvinnojouren Öresund, 
Mivida kvinnojour, Sollentuna kvinnojour, STHLM 
VÄST tjej- och kvinnojour och TROTS kvinnojour. 

BARNNÄTVERKETS AKTIVITETER

Den första januari 2020 blev Barnkonventionen 
svensk  lag. Det är ett stort framsteg. Men det krävs flera 
lagförslag och systemförändringar för att barn ska få 
det stöd och skydd som de behöver och har rätt till.  
 Unizons barnnätverk och samordnare för 
nätverket fortsatte under verksamhetsåret 2020 
arbetet med att synliggöra barnen till de tusentals 
kvinnor som varje år flyr från en våldsam man eller 
ex-man till en kvinnojour. Barnnätverket delade 
med sig av jourernas kunskap och erfarenhet av 
att arbeta med våldsutsatta barn, genom att delta 
i olika samverkansgrupper och referensgrupper, 
exempelvis Brottsoffermyndighetens uppdrag att 
ta fram ett kunskapsstöd för berörda aktörer som 
till exempel socialtjänstens familjerätter, ombud 
och domstolar avseende behoven hos barn som har 
bevittnat våld och som vistas i skyddat boende.  
 Unizons barnnätverk deltog också på flera stora 
konferenser under året, exempelvis Barnrättsdagarna 
och Barns rätt till en uppväxt fri från våld som 
genomfördes i samband med 25 november. Där 
betonade barnnätverket att skydd från pappas våld 
är det viktigaste, och en förutsättning för att barnet 
ska kunna bearbeta eventuella trauman. Men skydd 
från pappas våld handlar inte bara om rätten att 
överleva, utan även rätten att leva och utvecklas. 
Deltagare på arrangemangen fick höra hur barnets 
vistelse på kvinnojouren öppnar ett fönster av 
möjligheter att uppmärksamma barnets behov 
och genom stödinsatser verka för återhämtning. 
Deltagarna fick också höra exempel på god 
samverkan mellan kvinnojourer och det omgivande 
samhället i form av till exempel socialtjänst, 

Allmänna Barnhuset bjöd in Unizon tillsammans med en rad 
andra barnrättsorganisationer, till deras Barnrättscenter för 

rundabordssamtal om barns rätt till utveckling i Sverige. Från Unizon 
deltog Tanja Hillberg, sakkunnig barnfrid.

Jag såg pappa slå 
mamma i ögat, det 
blev alldeles lila.

"En gång gick jag 
emellan mamma 
och pappa. Pappa 

drog i mammas 
kläder och hår och 

då sa jag att  
på dagis säger dom 

att man inte får 
dra i någons kläder 

och hår."
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barnpsykiatri, förskola och skola. En samverkan som 
är avgörande för att få en helhetsyn och säkerställa 
att barnets behov och utveckling tillgodoses både på 
kort och lång sikt. Det handlar om att ge barnet de 
bästa förutsättningarna för att utvecklas som individ. 
 Unizons barnnätverk har bidragit med värdefull 
input till Unizons remissvar ”Stärkt barnrättsperspektiv 
för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser 
rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och 
skolgång, Ds 2020:16”. 

AKTIVITETER (ETT AXPLOCK) 

• Barnafridskonferensen, Linköping, 29-30 januari. 
Arrangör: Barnafrid. Deltog med bokbord. 

•  Rundabordssamtal och lansering av Barnrättscenter, 
Sätra bruk, 13-14 februari. Arrangör: Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset. Deltog i rundabordssamtal om barns rätt till 
utveckling.

• Slutkonferens Islandprojektet, Göteborg, 6 
mars. Arrangör: VKV-Västra Götalandsregionens 
kompetenscentrum om våld i nära relationer. Deltog 
i avslutande konferens om tre års samverkan kring 
akuta våldshändelser i familjer med barn, det så kallade 
Islandsprojektet.    

• Referensgruppsmöte, 14 maj. Arrangör: 
Brottsoffermyndigheten. Deltog i referensgruppsmöte 
om Brottsoffermyndighetens uppdrag att genomföra 
kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen 
om behov hos barn som har bevittnat våld och som 
vistas eller har vistats i skyddat boende. 

• Webbinarium Stödmaterial om våld och övergrepp, 16 
juni. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Deltog 
med presentation "Coronakrisen och utsatthet bland 
barn och unga".    

• Referensgruppsmöte, 17 juni. Arrangör: 
Jämställdhetsmyndigheten. Deltog i referens-
gruppsmöte om Jämställdhetsmyndighetens uppdrag 
att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp 
beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge, 17 

juni. 

• Barnrättsdagarna, digital konferens, 23-24 
november. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
och Barombudsmannen. Deltog med digitalt bokbord 
samt presentation "Barn på kvinnojour: Ett fönster av 
möjligheter".

• Barns rätt till en uppväxt fri från våld, digital 
konferens, 25 november. Arrangör: Dialoga - Göteborgs 
Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld, VKV- Västra Götalandsregionens 
kompetenscentrum om våld i nära relationer samt 
Länsstyrelsen Västra Götaland. Deltog med två 
presentationer:  "Kvinnojour=Ett fönster av möjligheter 
och "Att synliggöra barns motstånd till våld".

• Kraftsamlingsdag kring barn och vuxna i våldsutsatthet 
och i skyddat boende, digital konferens, 10 december. 
Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland. Deltog med 
presentation: Erfarenheter från våldsutsatta kvinnor 
och deras barn, hur läget kopplat till covid-19 har 
påverkat deras utsatthet?

• Inför FN:s barnrättskommitté kommande granskning 
av Sverige. På initiativ av UNICEF Sverige har Unizon 
tillsammans med 20 andra organisationer som arbetar 
med barnrättsfrågor för första gången gått samman för 
att identifiera de mest prioriterade och akuta frågorna 
som vi anser att Sveriges regering ska ställas till svars 
för (inskickat mars 2020 till FN:s barnrättskommitté 
i Geneve); i samband publicerades en gemensam 
debattartikel den 4 mars i Dagens Samhälle. 

• I juli 2020 publicerades den officiella lista på frågor som 
barnrättskommittén skickat till den svenska regeringen 
kring hur Sverige lever upp till sina åtaganden när det 
gäller barns rättigheter.    

 
Medskick från Unizon barnnätverk och barnen 

Fråga— Lyssna — Agera!

 Barn behöver: Skydd från fortsatt utsatthet och tid.  

Ökad kunskap kring barn som tvingas uppleva  
pappas våld mot mamma. 

Koppla ihop våldsutövande män = våldsutövande pappor

Vikten av samverkan med barnets behov och  
rättigheter i fokus. 
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emissvar på Stärkt barnrättspers-pektiv 
för barn i skyddat boende – förslag till 
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar 
placering, sekretess och skolgång, Ds 
2020:16. 

Sammanfattande kommentar: 
Förslagen i utredningen utgör ett vägskäl för arbetet 
med våldsutsatta kvinnor och barn och blir därmed 
avgörande för Unizons medlemsjourers verksamhet 
och kvinnojoursrörelsens framtid. 

Som Unizon har anfört i sitt remissyttrande över 
betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 
2017:112) ställer sig förbundet positivt till förslaget 
att barn ska få eget beslut om insats skyddat boende. 
Unizon anser att förslaget att ge socialnämnden 
befogenhet att omedelbart i en akut situation kunna 
placera ett barn i skyddat boende tillsammans med 
endast en av två vårdnadshavares samtycke, är 
ett stort steg mot förbättring. Men det är Unizons 
ståndpunkt att umgängesfrågan och processen kring 
prövning och beslut om barns placering i skyddat 
boende måste lösas och förtydligas om vi ska kunna 
tillstyrka förslaget.

UMGÄNGESFRÅGAN
Unizon anser att barnets vistelsetid i skyddat boende 
behöver vara fredad. För oss är det obegripligt att 
ett barn ska placeras tillsammans med mamman på 
kvinnojourens boende för att få skydd från pappan för 
att det förekommit våld, och samtidigt ha umgänge 
med den som barnet och mamman ska skyddas ifrån. 
Hur ser man till barnets rättigheter i detta? Unizon 
efterfrågar att socialnämnden får befogenhet att 
besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare 
och förälder som har umgängesrätt reglerad genom 
dom eller beslut av domstol genom avtal ska utövas. 
Vården av den unge borde anses påbörjad när den 
unge placeras utanför det egna hemmet efter ett 

beslut om omedelbar placering, likt ett omedelbart 
omhändertagande enligt 6§ LVU.  Unizon anser att 
när pappa har utövat allvarligt våld mot mamma, 
syskon eller barn bör grundregeln vara att inget 
umgänge ska utdömas. Vidare anser Unizon att 
en översyn av föräldrabalken behöver tillsättas 
skyndsamt.

PROCESSEN KRING PRÖVNING OCH BESLUT OM 
BARNS PLACERING I SKYDDAT BOENDE. 
Unizon kräver att tidsgränsen för det omedelbara 
placeringsbeslutet måste förlängas. Den föreslagna 
tidsgränsen på högst fyra veckor för omedelbar 
placering i skyddat boende anser Unizon är en 
alldeles för kort tidsrymd med hänsyn till alla de olika 
processer som omger kvinnor och barn i skyddade 
boenden. Vi känner en oro att en reell konsekvens kan 
bli att våldsutsatta mammor inte vågar söka skydd 
från en våldsam partner. Vi känner också en oro att för 
snäv tidsgräns kommer att leda till ökad stress för de 
våldsutsatta barnen och deras mammor under tiden i 
boendet. Från årsstatistik från våra kvinnojourer vet 
vi att kvinnor och barn oftast stannar längre än fyra 
veckor i boendet. De senaste åren har genomsnittet 
varit över 60 dygn för våldsutsatt kvinna och 
barn, vilket i många fall har varit för kort. Unizon 
ser  också en överhängande risk med att barn som 
behöver insatsen skyddat boende inte får förlängd 
insats när beslutet ska prövas inom fyra veckor. Vi 
vet baserat på våra jourers erfarenheter och Unizons 
Kvinnofridsbarometer (2019) att 6 kap. 13a § FB 
inte alltid tillämpas gällande insatser (exempelvis 
krissamtal, behandling). Unizon befarar att barn som 
upplevt pappas våld mot mamma därmed riskerar att 
få sämre tillgång till stöd och skydd än idag. 
   
Unizon efterfrågar ett tydliggörande av beviskrav 
och bevisvärdering vid bedömning av barnets behov 
av vård i skyddat boende med hänsyn till barnets 
säkerhet och hälsa. Unizon vill lyfta att det är viktigt 
vid bevisföring att skapa utrymme för att inhämta 
information på olika sätt. Barn har olika förmåga 

REMISSVAR: 

Stärkt barnrättsperspektiv  
för barn i skyddat boende – 

förslag till bestämmelser rörande 
bl.a. omedelbar placering, 

sekretess och skolgång
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att förstå och begreppsliggöra våldet, men det 
betyder inte att deras utsatthet och konsekvenserna 
av våldet ska tas på mindre allvar. Särskild hänsyn 
kring bevisföring måste även tas vid psykiskt våld då 
skadorna inte är synliga såsom vid fysiskt våld. Vi 
befarar att förslaget inte kommer att vara tillräckligt 
för att stävja att domstolsförhandlingarna fokuserar 
på fysiskt våld.  Bedömningen kommer vidare att 
ställa krav på fördjupad kunskap om mäns våld mot 
kvinnor och konsekvenser för barn som upplevt våld. 
Det kommer även att ställa krav på tvärprofessionell 
samverkan, särskilt mellan kvinnofridsenheterna 
och barnenheterna, något som idag brister.  

IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGS-
BESTÄMMELSER 
Unizon anser att förslaget om ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser inte är genomförbart 
ekonomiskt eller rent praktiskt inom den tidsram 
som anges. Vidare anser Unizon att utredningen 
har grovt underskattat kommunens kostnad för 
placering i skyddat boende och befarar att det i sin 
tur kommer att leda till att färre kvinnor och barn 
kommer att få det stöd och skydd som de behöver. 
Unizon efterfrågar en dialog om en strategi inför 
en reglering av skyddat boende. Vi vill också ha en 
konsekvensanalys över vad tillståndsplikten innebär 
för jourrörelsen.

UNIZONS TILLSTYRKER FÖLJANDE FÖRSLAG I 
UTREDNINGEN: 
Unizon ser mycket positivt på förslaget att 
socialnämnden ska få befogenhet att besluta om val 
av eller byte av förskola med endast den ena av två 
vårdnadshavare samtycke, och tillstyrker förslaget 
om att förskoleenhet ska regleras på motsvarande 
sätt som skolenhet i den förslagna bestämmelsen 6 
kap. 13 a § första stycket 6.  

Unizon tillstyrker förslaget till nya bestämmelser i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som 
bland annat ska möjliggöra sekretess hos kommuner 
och regioner för adresser till skyddade boenden, och 
finner bedömningen välgrundad. 

Unizon tillstyrker förslaget om ändring i 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för att tydliggöra kommunens 
ansvar för att tillhandahålla LSS-insatser för en 
person som till följd av ett beslut av kommunen är 
placerad i ett skyddat boende i en annan kommun. 
Det gäller såväl barn som placeras i skyddat boende 
med en vårdnadshavare som vårdnadshavaren själv. 

Unizon delar utredningens bedömning att 
socialförsäkringsbalkens bestämmelser kan behöva 
ändras till en följd av förslaget att införa skyddat 
boende som en ny placeringsform, och att en sådan 
översyn bör ses över i ett annat sammanhang. 

Unizon tillstyrker förslagen om ändringar i 
skollagen (2010:800). Unizon ser mycket positivt 
på att förslagen tydliggör och förstärker rätten till 
utbildning för barn som vistas i ett skyddat boende i 
en annan kommun, och därmed möjliggör att dessa 
barn kan få den utbildning de har rätt till.

Remiss, forts. 

Stärkt barnrättsperspektiv  
för barn i skyddat boende – förslag till 
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar 
placering, sekretess och skolgång
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REMISSVAR:  
Ökad kompetens om neuropsykiatriska 

svårigheter och sex och samlevnad i lärarut-
bildningarna U2020/00176/UH

emissvar från Unizon angående  
Ökad kompetens om neuropsyk-

iatriska svårigheter och sex och samlevnad i 
lärarutbildningarna U2020/00176/UH.

UNIZONS SYNPUNKTER
Unizons medlemsjourer har sedan 1996 arbetat 
med utåtriktad, universell våldsprevention riktat 
mot främst grund- och gymnasieskolan. Bland tjej- 
och ungdomsjourerna finns det även jourer som 
har återkommande samarbetet med särskolor för 
att nå målgruppen elever med neuropsykiatriska 
funktionshinder och därmed har en förhöjd risk att bli 
utsatt för våld (Källa: ”Respekt” Barnombudsmannens 
årsrapport 2016) För att uppnå förbundets vision 
om ett jämställt samhälle fritt från våld är det av 
största vikt att skolan genomsyras av en förståelse 
för den maktobalans som råder i samhället där 
män och pojkar är överordnade kvinnor och flickor 
och som utöver ojämställdhet i utbildning och på 
arbetsmarknaden även visar sig i olika former av 
övergrepp och våld, inte sällan i just skolan.
 Unizon ställer sig positivt till förslagen om ökad 
kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex 
och samlevnad i lärarutbildningarna. Unizon vill även 
se ökad kompetens inom ovanstående områden hos 
de yrkesverksamma som inte omfattas av ändringen 
i förordningen. Det vill säga redan verksamma lärare 
och de som påbörjat lärarutbildningarna innan 2021. 
Som framgår av Skolinspektionens granskning år 
2017 av sex- och samlevnadsundervisningen framkom 
det att redan examinerade lärare ofta känner sig 
obekväma med sakområdet sex och samlevnad så 
Unizon vill att även dessa ska få kunskapshöjande 
insatser. 
 I Unizons remissvar angående Skolverkets 
förslag till ändringar i läroplaner vad gäller 
kunskapsområdet sex och samlevnad, 2018:01394 
,framgår det att Unizon anser att det finns ett stort 
behov av kompetensutvecklingsinsatser relaterade 
till undervisningen i sexualitet och relationer. Dessa 
bör utgå från kunskap om makt, kön och våld och 
inkludera ett kritiskt förhållningssätt till pornografi i 
undervisningen. Då Skolverket valt att exkludera ordet 

pornografi ur läroplanen är risken överhängande 
att pornografi trivialiseras, relativiseras samt helt 
utelämnas till förmån för allmän mediekritik utan 
maktanalys eller kunskap om våld. Pornografi 
riskerar dessutom att sammanblandas med sex eller 
sexualitet som är fallet i dagsläget. Kunskapen om 
pornografi måste inkludera samhällsanalys utifrån 
att porrindustrin är just en industri, mediekritik och 
kunskap om hur pornografi påverkar sexualiteten, 
främst män/pojkars sexualitet. Ett förtydligat 
uppdrag krävs för att motverka våld, hålla förövare 
ansvariga för sina handlingar och ge stöd och skydd 
till dem som utsätts för våld och kränkningar i skolan 
och arbetet behöver följas upp och utvärderas. 
 Då forskning visar att unga med 
funktionsnedsättning är överrepresenterade när det 
gäller att titta på porr varje dag (21 %) jämfört med 
genomsnittet (10 %) (Unga & Medier 2017, Statens 
medieråd) stärker det ytterligare Unizons argument 
för att lärare ska ha kompetens om pornografi så att 
de kritiskt och korrekt kan möta behoven av kunskap 
om porrindustrin och dess påverkan på samhället 
hos elever med neuropsykiatriska svårigheter.
 Unizon ser positivt på att gruppen flickor med 
neuropsykiatriska svårigheter nämns i skrivningarna 
och att man lyfter behovet av att se deras svårigheter 
även när de inte är lika tydliga. Flickor är ofta bättre 
på att härma det sociala samspelet och har lättare 
att passera i det dagliga då deras svårigheter ofta 
inte yttrar sig lika utåtagerande. Ofta ser man och 
behandlar ångest, depression och relationsproblem 
utan att se de bakomliggande svårigheterna (”Girls 
with social and/or attention impairments” Svenny 
Kopp 2010) Många av dessa flickor kontaktar Unizons 
tjej- och ungdomsjourer och berättar om svårigheter 
i skolan, med vänner, olika sätt att ångestreglera och 
i svåra fall även självskada och suicidförsök. Unizons 
förhoppning är att med ökad kompetens hos lärare, 
ska dessa flickor (och pojkar) och deras familjer få 
adekvat stöd och tidigare insatser för att skapad ökad 
trygghet och delaktighet i skolan och samhället. 
Unizon tillstyrker förslaget att kunskaper om 
neuropsykiatriska svårigheter ska bli en obligatorisk 
del i lärarutbildningen för alla åldrar.
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UNIZONJOURER.SE
Förbundet hade sedan länge sett behovet av en ny 
uppdaterad hemsida och plattform, där stödsökan-
de lätt skulle kunna hitta stöd, läsa mer om våld 
och testa sin relation, där jourerna gavs möjlighet 
till nätverkande och kunskapsutbyte och tydligare  
information, där socialtjänsten lätt skulle kunna  
hitta skyddat boende eller annat stöd och där poli-
tiker, journalister och makthavare lätt skulle kunna 
hitta Unizons ställningstaganden. Resultatet blev 
unizonjourer.se som togs fram under 2020. 

Arbetet med att utveckla Unizonjourer.se löpte över 
hela året. Arbetsgruppen bestod av representanter 
från Unizons kansli och styrelse, med nära och tät 
kontakt med medlemmarna. Även andra yrkesverk-
samma, barn och unga deltog i framtagandet. Sam-
arbetet var en förutsättning för att kunna skapa en 
relevant och modern digital samlingsplats för stöd, 
skydd, prevention och påverkan.

Processen att utveckla Unizonjourer.se skedde un-
der tre centrala faser: förstudie, designfas och ut-
vecklingsfas. Under förstudien genomförde Unizon 
tillsammans med webbyrån Gullers intervjuer där 
deltagarna fick kommentera de behovsanalyser och 
idéer som arbetsgruppen hade identifierat. 

Medlemsjourer som intervjuades var 1000 Möj-
ligheter, Kvinnojouren Huddinge, Kvinnojouren 
Lund, Kvinnojouren Sollefteå, Ungdomsjouren Fria, 
Ungdomsjouren Bellis, Kvinnojouren Eksjö, Famil-
jefridsjouren Höganäs, Kvinnojouren Moa, Kvin-
nojouren Trots och Kvinnojouren Viljan. Det gemen-
samma resultatet av förstudien = att skapa en varm, 
målgruppsanpassad, kaxig och professionell webb-
plats som synliggör jourernas livsviktiga arbete och 
där stöd, skydd, information och kunskap är lättill-
gängligt för användaren.
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UNIZONJOURER.SE
Designfasen startade strax innan sommaren och in-
begrep mer än utveckling av visuellt intryck, färg och 
form. En stor del av arbetet med designen av Uni-
zonjourer.se handlade om att tillgänglighetsanpassa 
webbplatsen genom arbete med texter, bilder, över-
sättningar, kontrastfärger och placering av innehåll. 
Unizonjourer.se samt de hemsidor som erbjuds ge-
nom förbundet uppfyller tillgänglighetdirektiven 
till 98 procent, vilket i praktiken betyder att fler än 
någonsin kan tillgodogöra sig Unizons och medlem-
sjourernas arbete.

Under september månad genomförde Unizon till-
sammans med webbyrån Gullers användartester på 
designen för att se hur målgruppen orienterade sig 
på webbplatsen och för att efter det kunna föreslå för-
bättringar. I användartesterna deltog polis, politiker, 
socialtjänst, barn och unga samt medlemsjourerna 
Kvinnojouren Huddinge, Ungdomsjouren Fria och 

Ungdomsjouren Bellis. Under designfasen utveckla-
des även ett nytt illustrationsmanér för att förstärka 
Unizons och medlemsjourernas digitala identitet. 
Medlemmarna ingick i arbetsgrupper för att ringa 
in vilka illustrationer som var viktiga att ha med och 
hur de skulle se ut och vad de skulle förmedla.

I november påbörjade Unizon de första förflyttning-
arna till Unizonjourer.se. Utvecklingsfasen knöt ihop 
de två tidigare faserna till en färdig produkt där vi-
sioner, design och funktionalitet sammanfogades. De 
första jourerna som fick tillgång till sina nya webb-
platser var Kvinnojouren Helsingborg, Ungdoms-
jouren Fria, Eksjö tjejjour och Qvinnoqraft i Sand-
viken. Från november 2020 och framåt erbjöds alla 
medlemsjourer möjlighet att kostnadsfritt få tillgång 
till webbplatser och/eller chattfunktioner från för-
bundet. 
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Working with Perpetrators European Network 
(WWP EN)
Unizon är medlem i WWPEN och under 2020 fortsatte  
Unizons ordförande Olga Persson att vara aktiv 
som ledamot i WWP EN:s styrelse. Det skulle 
ha varit den sista mandatperioden, men på 
grund av pandemin förlängdes den till 2021.  
 Unizon fortsatte att lyfta frågor om sexualiserat 
våld och exploatering av kvinnor och flickor inom 
nätverket. I början av 2020 tog Unizon fram ett 
expertpapper, “Addressing sexualised violence in the 
work with perpetrators”, för WWP EN:s räkning som 
publicerades på nätverkets webbsida i februari 2020.  
 I sitt arbete inom WWP EN fokuserade Unizon 
mycket på frågor som berör accountability av 
förövarprogram gentemot våldsutsatta kvinnor och 
barn samt kvinnorörelsen. I samband med detta arbete 
deltog Unizon i en rad webbinarier, rundabordsamtal 
och andra arrangemang dedikerade till samarbete 
mellan kvinnojourer och förövarprogram, kön- och 
maktanalys i arbete med förövare samt riskanalys 
och riskhantering med kvinnor och barn i centrum.   
 
WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE (WAVE)
Unizon fortsatte koordinera arbetet med WAVE:s 
Working Group on Sexualised Violence. Under 2020 
slutförde arbetsgruppen en studie med 

fokus på våldtäktslagstiftning i europeiska länder 
representerade inom WAVE. Slutrapporten som 
presenterar analys av insamlade data kommer inte att 
vara tillgänglig för externa aktörer. Istället kommer den 
att användas internt av WAVE och dess medlemmar, 
för att utveckla nätverkets arbete med frågor som 
gäller stöd till kvinnor och flickor utsatta för våldtäkt 
samt förebyggande arbete mot sexualiserat våld.  
 Tillsammans med WAVE:s kansli anordnade Unizon 
en multidisciplinär träning med fokus på våldtäkt 
och samtycke för 25 specialister – representanter 
från kvinnojourer, jourister, psykologer, läkare och 
barnmorskor – från 14 europeiska länder. Under 
träningen fick deltagarna lyssna på föreläsningar från 
externa experter från Sverige (FATTA) och Spanien 
(Madrid Rape Crisis Center).   

MEN ENGAGE
Inom ramen för MenEngage Ubuntu Symposium  
arrangerade Unizon och MÄN ett webbinarium, 
“Webcamming and Pornography Before and During 
the Pandemic: Broadening of the Spectrum of 
Sexualised Exploitation of Women and Girls online”, 
i december 2020.  

 
nternationellt nätverkande och deltagande i diverse internationella aktiviteter är oerhört 
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 de för förbundet mest prioriterade och viktiga frågorna, exempelvis 
våldsförebyggande arbete, femicide, pornografi, prostitution och accountability. Unizon lyfter 
kunskap och erfarenheter från sina medlemsorganisationer, har inverkan på nätverkens agendor 
och tillsammans med kvinnorättsorganisationer i andra länder bedriver Unizon påverkansarbete 
på internationell och europeisk nivå. Det möjliggör också erfarenhetsutbyte och gemensamt 
lärande både för Unizon och för förbundets medlemmar. 

I

Internationella  
projekt

På grund av coronapandemin ställdes CSW i New York 
in, men Unizons ordförande Olga Persson (i mitten) hade 

glädjen att få ett enskilt möte i Stockholm med Åsa Regnér 
(till vänster), vice chef för UN Women och Carina Ohlsson 

(till höger), ordförande för S-kvinnor. 
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 MARS
Kvinnorättsaktivister på Unizons jourer över 
hela landet uppmärksammade Internationella 
kvinnodagen den 8 mars. Jourerna bjöd in till 
föreläsningar och anordnade manifestationer, 
samtidigt som det dagliga arbetet med att stötta och 
skydda kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns 
våld fortsatte. 

LÖN HELA DAGEN
Unizon genomförde 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 2020 10,7 procent. Baserat 
på en arbetsdag klockan 8-17 då män får lön för hela 
dagen innebär det att kvinnor slutade få betalt för 
sitt arbete klockan 16:09. Det är tre minuter mer än 
siffran för 2019.
 
För att öka takten ställde 16:09-rörelsen fyra 
krav:
- Jämställd föräldraförsäkring.
- Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till 
kravet på lönekartläggning.

- Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga 
anställningsformer.
- Att även strukturella löneskillnader synliggörs och 
åtgärdas.

INTERNATIONELLA DAGEN MOT VÅLD 
MOT KVINNOR 25 NOVEMBER
Den 25 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. 
Även förbundet gjorde en digital ljusmanifestation, 
ett debattunderlag till jourerna för att ha som mall vid 
opinionsskrivande inför denna dag, samt ordnade ett 
seminarium om Kvinnokonventionen.

FN-dagar

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen på 16:09-manifestationen 
i Stockholm och Unizons pressekreterare Nina Ljungberg.
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P
ornografins skadeverkningar blev återigen tydliga för allmänheten under 2020. 
Unizons arbete med frågan fortsatte under året, bland annat med konferenser, 
debatter och rapporten ”Det här är inte ok!” med medlemsjourernas erfarenheter av 
porrens skadeverkningar. 

PORNOGRAFI – VÅR TIDS STÖRSTA 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA UTMANING
År 2020 inleddes med att Unizon tillsammans med 
Sveriges Kvinnolobby, SNAF – sexualkunskapen ni 
aldrig fick, Reality Check och ett antal länsstyrelser 
arrangerade fyra konferenser runt om i landet. Nästan 
1 000 lärare, fältare, elevhälsopersonal, socionomer 
och politiker lyssnade till samlad kunskap om porrens 
skadeverkningar och dess kvinnohatande innehåll. 
Konferenserna påtalade också vilket samhällsproblem 
porren är och hur stor utmaning den är för att uppnå 
den jämställdhetspolitiska målsättningen att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. 

Vi lever i ett socialt experiment 
just nu. Aldrig någonsin har 
porren varit så tillgänglig som 
idag, samtidigt som den är   

                         oerhört våldsam. 
           OLGA PERSSON, ORDFÖRANDE UNIZON 

MÅNGÅRIGT ARBETE FORTSÄTTER GE 
RESULTAT
Förbundets arbete med att få allmänhet och 
politiker att inse allvaret och omfattningen av det 
sexualiserade våldet i porren resulterade i början 
av året i att Barnombudsmannen fick i uppdrag att 
utreda pornografins inverkan på barn och unga.   
 – Idag har barn tillgång till pornografi bara ett 
knapptryck bort på mobiltelefonen. Vi behöver 
kartlägga befintlig kunskap om hur barn som exponeras 
för porr påverkas och se hur vi kan skydda barn 

mot negativ påverkan, sade jämställdhetsminister 
Åsa Lindhagen (MP), när uppdraget presenterades.  
 Unizon var en av de tunga aktörer som bidragit 
med expertis och kunskap till utredningen, som 
presenteras i juni 2021. 

#ÄR DU OKEJ?
Pandemins restriktioner innebar att fler stannade 
hemma och runt om i världen gick porrtittandet upp 
markant. När en av de största porrsajterna delade 
ut gratis premium-prenumerationer till medborgare 
i Italien gick porrtittandet upp med 57 procent. Det 
finns inget som säger att Sverige var ett undantag. 
 Åldersgräns för porr finns i Sverige, porr 
får exempelvis inte annonseras i det offentliga 
rummet, men eftersom lagstiftningen inte hängt 
med digitalt har porrindustrin fri tillgång till 
barn och unga och siffror visar att barn aktivt 
börjar titta på porr redan vid 12 års ålder. 
 Massa timmar ensam online + ett internet fyllt 
av grov våldsporr = dålig kombo som riskerar barn 
och ungas hälsa. Under våren lanserade Fältarna 
i Mölndal den digitala kampanjen #ärduokej med 
stöd av Unizons tjej- och ungdomsjourer, SNAF, 
Reality Check och Unga relationer. Över 50 000 
konton på Instagram såg kampanjen som dessutom 
uppmärksammades i Nyhetsmorgon i Tv4.  
 – Våldsporr är vår generations sexualkunskap. Det 
är omöjligt att etablera samtyckeskultur om barn har 
tillgång till våldsporr, sade Ida Karseland från SNAF 
Sexualkunskapen ni aldrig fick, i Nyhetsmorgon. 
 Unizons ordförande Olga Persson som också var 
inbjuden till TV4 lyfte vikten av att få stöd.
– Vårt viktigaste budskap är att stöd finns att få! Både 

Fokus: 
PORR

Olga Persson, dåvarande generalsekreterare, 
i Umeå under konferensen "Pornografi - vår 

tids största jämställdhetspolitiska utmaning" 
tillsammans med representanter för Liberalerna 

och Vänsterpartiet i Umeå.
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för de som blir utsatta för sexuellt våld och för de som 
vill sluta kolla på porr. När skola, fritidsgårdar och 
aktiviteter stänger ned är det extra viktigt för våra 
organisationer att nå ut med att vi finns här, som trygga 
platser på nätet där du kan prata med en trygg vuxen. 
 Under påsken 2020 gjorde Unizon även en egen 
minikampanj gällande porr, som fick stor spridning. 

”SKA SEX GÖRA ONT?”
Under augusti fick frågan ytterligare fart efter att 
modiga barnmorskan Katarina Svensson Flood 
rapporterade om de unga tjejer hon mötte som 
utsatts för hårt sex med inspiration av porren. I 
flera reportage och artiklar berättade barn och 
professionen om hur porren påverkar barns och 
ungas mående och beteende mot andra. Killar 
beskriver hur de introduceras för våldsporr redan 
som 9-åringar, hur de blir avtrubbade och söker 
mer extremt innehåll, till exempel med grövre våld 
och sexuella övergrepp på barn. Tjejer söker sig till 
ungdomsmottagningar för samlagssmärtor på grund 
av ”hårdhänt sex” och berättar att de pressas att 
ställa upp på ”hårt sex”, annars anses man tråkig. 
Dessa erfarenheter bekräftas av experter från 
rättsväsendet, polis, kuratorer, landets tjejjourer, 
elevorganisationen SNAF och många fler.
 Frågan om porrens påverkan mötte motstånd 
framförallt från enskilda debattörer men även 
från RFSU. Unizon gjorde som vi alltid gör, vi lyfte 
rösterna från de stödsökande och unga vi möter.

”PORREN – NI MÅSTE LYSSNA PÅ OSS UNGA”
Den 23 september bjöd Unizon in till Unizons 
ungdomspanel där unga berättade om sina 
erfarenheter och fick ställa sina frågor till ansvariga 
riksdagspolitiker. I ungdomspanelen deltog Ebba 
Carlsson och Ida Karseland,  SNAF - Sexualkunskapen 
Ni Aldrig Fick, Yasmine Brunstorp, blivande 
juriststudent som skrivit uppsats om porr och Dani 
Lind, som gjort dokumentären High Speed Internet 
Porn and the Experiment Generation.
 –  Det första en tjej måste göra när hon träffar en 
kille idag är att berätta vad hon inte vill göra, tycker ni 
politiker att det är okej? undrade Yasmine Brunstorp, 
blivande juriststudent. 
 – Vi har lyft ungas vittnesmål och drivit vår 
elevorganisation SNAF i två år. Nu finns det 
svart på vitt att 8 av 10 unga vill ha lagstiftning. 
Vad mer krävs det för att ni ska lyssna? undrade  
SNAF, Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick. 

Ungdomarna vi pratar med berättar att de kollar mer på porr nu under 
coronakrisen, som ångestdämpning. Därför var det jätteviktigt för oss att 
komma ut med den här kampanjen som informerar om porr och om att stöd 
finns. ELENORE THOR, FÄLTSEKRETERARE OCH PROJEKTLEDARE #ÄRDUOKEJ I TV4 

Olga Persson, 
ordförande 
Unizon och 
Ida Karseland 
från SNAF.

Nedan: SNAF, Peter 
Söderström från 
Reality Check, Meghan 
Donevan från Talita, 
Natalia Batenkova 
från Unizon och Ida 
Karseland, SNAF, under 
konferensen "Pornografi 
- vår tids största 
jämställdhetspolitiska 
utmaning" i Stockholm.
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 Politikerna som svarade var Juno Blom, 
riksdagsledamot och partisekreterare, Liberalerna, 
Carina Ohlsson, riksdagsledamot och ordförande 
för S-kvinnor, Socialdemokraterna och Helena 
Vilhelmsson, riksdagsledamot och vice ordförande 
Centerkvinnorna, Centerpartiet.

SIFO: SVENSKA FOLKET VILL HA  
LAGSTIFTNING MOT PORR

Samma dag som ungdomspanelen fick möta 
riksdagspolitikerna lanserade Unizon en 
undersökning gjord av Kantar Sifo som visade att 
72 procent av svenska folket vill ha lagstiftning för 
att begränsa spridningen av pornografi. 8 av 10 av 
Sveriges unga tjejer och killar vill ha lagstiftning som 
begränsar spridningen av pornografi till barn under 
18 år på internet.
 – Siffrorna är en mycket kraftig signal till våra 
lagstiftare om att den fria spridningen av porr på 
nätet inte är acceptabel. Våra politiker måste ta 
svenska folket på allvar nu, ett bredare folkligt stöd 
för lagstiftning mot porr går knappast att få, sa Olga 
Persson, ordförande Unizon.
 Det finns en tydlig skillnad mellan vuxna kvinnor 
och män. 91 procent av alla kvinnor 18-79 år vill se 
en begränsning av spridning av porr. 50 procent 
av vuxna män vill se en begränsning, 22 procent är 
tveksamma och 28 procent vill inte ha en lagstiftning 
som begränsar spridningen av porr till barn.
 – Att 90 procent av alla kvinnor och tjejer i Sverige 
vill se en lagstiftning förvånar oss inte. Kvinnor har 
alltid kämpat för lagstiftning som skyddar kvinnor 
och barn från övergrepp och våld, som är vanligt 
förekommande inom dagens internetporr. Det är 
också hoppfullt att se att så många unga killar vill 
slippa porren, det är ju unga tjejers och killars liv 
undersökningen i första hand gäller, sade Olga 
Persson.

 Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning 
och forskning slog en tid senare fast att ”unga ska inte 
få sin sexualundervisning från porren” och att sex och 
relationer ska vara obligatoriskt för blivande lärare. 
Landets föräldrar, skolkuratorer, fältassistenter och 
sjuksystrar hurrade. 

DET HÄR ÄR INTE OK!
”Min kille förväntade sig att jag skulle ställa upp på 
allt sånt som dom gör i porr. Jag kände mig som 
en docka och inte som en människa. Jag är glad 
att det tog slut men mår dåligt av det fortfarande” 
 Så skriver en tjej till en av Unizons medlemsjourer. 
Hon är inte ensam. Tusentals modiga kvinnor och 
tjejer söker varje år stöd hos jourerna och berättar 
hur utsatta de är för olika former av sexuellt våld 
och tvång och hur porren spelar roll i det de utsätts 
för. Unizon har i decennier byggt vårt arbete på att 
lyfta utsattas röster. Den 25 november lanserade 
vi rapporten Det här är inte ok! där vi samlat 
vittnesmål från unga som kontaktat Unizons jourer 
för stöd, och intervjuer med anställda på jourerna.

Allt vårt arbete utgår från våldsutsatta kvin-
nors, tjejers och barns erfarenheter av mäns och 
killars våld. Vi har länge lyft porrens skadeverk-
ningar och fortsätter med detta i denna rapport, 
som vi hoppas att många läser och tar till sig. 

REBECKA ANDERSSON, GENERALSEKRETERARE UNIZON, PÅ 

RAPPORTLANSERINGEN AV DET HÄR ÄR INTE OK!
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INGET ATT VÄNTA PÅ
Gemensam lanseringsturné med MÄN och Jäm-
ställdhetsmyndigheten: 21 januari Stockholm, 4 
februari Jönköping, 11 februari Luleå, 12 februari 
Sundsvall, 19 februari Göteborg, 26 februari Malmö.

FORUM JÄMSTÄLLDHET
Unizon deltog i Forum Jämställdhet i Jönköping, 5-6 
februari, med bokbord samt:

J Seminariet  ”Sexuell hälsa och rättigheter ska 
säkras i skolan!”,  modererat av Olga Persson, 
dåvarande generalsekreterare Unizzon. 

J Brandtal ”Det dödliga våldet mor kvinnor”,  Olga 
Persson, dåvarande generalsekreterare Unizon. 
 
J Samtal på Öppna scenen om kvinnors rättigheter 
och Pekingplattformen, Rebecka Andersson, 
verksamhetsutvecklare våldsförebyggande arbete 
Unizon. 

J Montersamtal med Jämställdhetsmyndigheten om 
handboken Inget att vänta på, Rebecka Andersson, 
verksamhetsutvecklare våldsförebyggande arbete 
Unizon.

INTERNATIONELLA BROTTSOFFERDAGEN 
Unizon arrangerade ”Måste man gå med på strypsex?” 
den 21 februari.

BARNRÄTTSDAGARNA
Digital konferens, 23-24 november. Unizon deltog 
med digitalt bokbord samt två seminariepunkter:*
J Barn på kvinnojour: Ett fönster av 
möjligheter 
De senaste sex åren har närmare 9 500 våldsutsatta 
barn tillsammans med sina mammor bott på Unizons 
kvinnojourer. Skydd från pappas våld handlar inte 
bara om rätten om att överleva, utan även rätten att 

leva och utvecklas. Vistelsen på kvinnojouren öppnar 
ett fönster av möjligheter att uppmärksamma barnets 
behov och genom stödinsatser verka för återhämtning. 
Under seminariet lyfter vi barnens röster och 
berättar om samverkan som gör skillnad. Föreläsare: 
Representanter från Unizons barnnätverk: Malin 
(barnansvarig, Sollentuna Kvinnojour), Marianne 
(barnsamordnare, Familjefridsjouren i Höganäs) 
samt Tanja Hillberg (sakkunnig barnfrid, Unizon).

J Frihet från pornografi – en självklar rättighet 
för barn 
Det våld och den kvinnoförnedring som förekommer 
i pornografin påverkar inte bara framtida sexuella 
beteenden hos barn och unga, utan normaliserar 
också en skrämmande kvinnosyn. Att motverka den 
pågående folkhälsokris som pornografin är, är ett 
måste för att säkra barns rätt och möjlighet till liv 
och utveckling, god hälsa och trygga uppväxtvillkor. 
Föreläsningen ger en nulägesbild av pornografins 
skadeverkningar på barn och unga och förslag på 
hur dessa kan motverkas. Föreläsare: Olga Persson, 
ordförande Unizon.

Zandra Kanakaris modererar i Almedalen

Almedalen

UNIZONS MEDVERKAN I  
STÖRRE EXTERNA ARRANGEMANG

Rebecka Andersson och Tanja Hillberg i Unizons monter på Forum 
jämställdhet.

Internationella Brottsofferdagen: Anna Forssberg, 
samordnare Tjejjouren Luleå, Zandra Kanakaris, 

generalsekreterare 1000 Möjligheter och 
dåvarande ordförande Unizon, Linn Englund från 

SNAF - sexualkunskapen ni aldrig fick, Rebecka 
Andersson, dåvarande verksamhetsutvecklare 

våldsprevention Unizon och  Ebba Carlsson från 
SNAF - sexualkunskapen ni aldrig fick.
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EGNA EXTERNA EVENT/DIGITALA SÄNDNINGAR
• Kvinnor räddar liv i pandemin 25/8 – 110 visningar
• Upphandling = att köpslå om kvinnors och barns 
liv? 7/9. 4 300 visningar.
• Unizons ungdomspanel del 1: Porren – Ni måste 
lyssna på oss unga! 23/9. 7 200 visningar.
• Lansering Ett steg på vägen 6/11. 2 000 visningar.
• Det här är inte ok! 25/11. 1 700 visningar.
• Kvinnokonventionen – hur gör vi den lika känd som 
barnkonventionen? 25/11. Livesänt på Facebook,  
1 500 visningar.
• Dödsorsak: kvinna 3/12

EXTERNA MÖTEN OCH FÖRELÄSNINGAR
• MUCF 8/4
• Länsstyrelsen Stockholm 16/4
• Liberala kvinnor 23/4 
• Soroptimisterna 12/5 
• Moderata kvinnor 27/5 
• S-kvinnor 5/6
• Age Verification Virtual Conference,  
   England 16-18/6
• Intervju med Aleksa Lundberg 22/6 
• Margot Wallström  23/9
• Katarina Wennstam Instalive 24/9 
• 1000 Möjligheter Instalive efter SVT:s Veckans     
   Brott 24/11 
• Centerkvinnorna 1/12 
• Barnmorskeförbundet 11/12

 MÖTEN MED POLITIKER 
 •  Stockholms socialborgarråd  
    Jan Jönsson (L)
 • Jämställdhetsminister  
    Åsa Lindhagen (MP)
 • Justitieminister Morgan Johansson (S)
 • Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) 
 • Annika Strandhäll (S)
 • Helena Vilhelmsson (C)
 • Liberalernas partisekreterare Juno Blom
 • Margot Wallström (S)
 • Mathilda Ernkrans (S)
 • Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni
 • Arba Kokalari (M)
 • Annika Hirvonen (MP)

Unizons dåvarande 
ordförande Zandra 
Kanakaris, och Olga 
Persson, Unizons dåvarande 
generalsekreterare samt 
Somaya kvinno- och 
tjejjour besöker Stockholms 
socialborgarråd Jan 
Jönsson (L) för att framföra 
förbundets och jourernas syn 
på upphandlingsfrågan.

Unizons ordförande Olga 
Persson, i ett av många möten 
med jämställdhetsminister 
Åsa Lindhagen (MP)
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UNIZONS DIGITALA ALMEDALEN
På grund av coronakrisen blev den fysiska 
Almedalsveckan inte av år 2020, men Unizon ställde 
självklart om till digitala alternativ för att belysa 
mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. 
 Under Unizons digitala Almedalen bjöd 
förbundet på föreläsningar, seminarier och 
medlemsutbildningar om bland annat sexuell 
exploatering och prostitution, unga tjejers psykiska 
hälsa och barns utsatthet på nätet.
 – Almedalsveckan har alltid varit viktig för Unizons 
påverkansarbete och för att sprida kunskap om vårt 
livsavgörande arbete mot mäns våld mot kvinnor och 
barn. I år gör vi den digitalt och uppmärksammar 
särskilt att kvinnor och barn är riskgrupper i 
coronapandemin, och att den idéburna jourrörelsen 
är avgörande för att vårt välfärdsystem ska fungera, 
sade Olga Persson, förbundsordförande Unizon.

Program för Unizons digitala Almedalen
J 26 JUNI 14.00–15.30 ”SKICKA NUDES”  
Digital medlemsutbildning om sexuell exploatering 
och prostitution. Cam, sugardejting, tinder, snap, 
byta bilder. Mäns och killars efterfrågan och kvinnors 
och tjejers utsatthet för sexuell exploatering och 
i prostitution är ett ökande problem. Föreläsning 
med Paulina Bengtsson, Novahuset, Ulrika Persson, 
Alltid Sedd, Josefin Karlsson, 1000 Möjligheter, 
Olga Rosengren, Qjouren Väst, och Unizons 
generalsekreterare Rebecka Andersson.

J 1 JULI 10.00–10.45 
INTE KONSTIGT ATT MAN MÅR DÅLIGT 
8 820 våldtäkter, var tredje ung tjej utsatt för 
sexualbrott, pandemi och en porrkultur där utseende 
är vad som räknas – inte konstigt att tjejer mår dåligt. 
Linnea Hall, Storasyster, och Thintin Strandman, 
Tjejzonen och Hanna Nordberg, Unizon samtalar 
om tjejers psykiska ohälsa som ett resultat av mäns 
och killars våld och vad vi kan göra för att stötta och 
förebygga. Livesändes på Unizons Facebook. 2 600 
visningar.
 
J 1 JULI 13.00–14.30 
JOURERNAS ÖVERLEVNAD – KONKURRENS VS 
SOLIDARITET
En ny kartläggning från Socialstyrelsen visar att 
antalet privata boenden för våldsutsatta kvinnor 
och barn har ökat från 8 procent till 37 procent på 
åtta år. Hur påverkar detta möjligheten för kvinnor 
och barn att få rätt stöd och hjälp och hur påverkar 
det jourernas verksamhet? Olga Persson, 

förbundsordförande Unizon och Maria Björsson, 
sakkunnig kvinnofrid Unizon medverkade. Digital 
medlemsutbildning för Unizons medlemmar. 

J 2 JULI 14.30–16.00 
BARNS OCH UNGAS UTSATTHET PÅ NÄTET
Förövare finns där barn finns, och senaste året har 
flera stora fall uppmärksammats där förövare begått 
övergrepp på barn i olika spel. Samtidigt växer ungas 
nätnärvaro och appar som TikTok och Snapchat är en 
stor del av ungas vardag. Digital medlemsutbildning 
med Maria Dufva för Unizons medlemmar.

J 2 JULI 17.30–19.00 
SOMMARLOV = SKÄRMTID OCH GROOMANDE 
SNUBBAR?
Live på Facebook med Maria Dufva. Internet 
är idag en naturlig del av barns liv, och under 
coronapandemin och sommarlov ökar skärmtiden 
för många. Chattar, onlinespel och sociala medier 
kan vara härligt, utmanande och spännande men här 
finns också mobbning och utnyttjande, förövare som 
utsätter barn för våldtäkter och övergrepp och läskiga 
sidor med till exempel porr och våld. Övergreppen 
mot barn online har ökat under corona och förövarna 
använder sig av och finns just på de plattformar där 
barn är, som Snapchat, TikTok, Star Stable och andra 
appar med chattfunktioner. Nu har du en unik chans 
att inför sommaren få mer info, ställa dina frågor och 
lyssna på kriminolog, föreläsare och författare Maria 
Dufva, som givit ut böckerna Värsta bästa hälsan, 
Värsta bästa nätet och Mitt barn på nätet. 10 500 
visningar. 

Ulrika Persson, Alltid Sedd, Rebecka Andersson, 
generalsekreterare Unizon,  Josefin Karlsson,  
1000 Möjligheter och Paulina Bengtsson, Novahuset.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER
Unizon delar den problembild som utredningen 
beskriver och instämmer i att det är angeläget att 
få till ett mer enhetligt regelverk inom EU som 
kan överbrygga de olikheter som finns mellan 
medlemsstaternas rättssystem och bidra till att 
tvister med en internationell anknytning kan lösas 
på ett förutsebart och effektivt sätt till barnets bästa. 
Utredningen innehåller förslag på kompletterande 
svenska bestämmelser och författningsändringar 
till den omarbetade Bryssel II - förordningen, som 
gäller frågor om äktenskapsskillnad, föräldraansvar 
och internationella bortföranden av barn. Förslagen 
föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.  

Unizon begränsar sitt remissvar till de frågor som 
rör våra medlemsjourers arbete med våldsutsatta 
kvinnor och barn. Unizon anser att utredningens 
förslag förstärker barnets möjlighet till delaktighet 
och ställer sig överlag positiv till de förslag som 
lämnats. Unizon dock vill framhålla att barnets 
rätt till delaktighet i bestämmelserna som rör 
verkställighet eller överflyttning av barn ska, likt 
bestämmelser som rör tillfälliga åtgärder, inte heller 
vara beroende av en vårdnadshavares samtycke. 
Unizon ser barnets delaktighet som ett viktigt steg i 
att stärka barnrättsperspektivet. 

Unizon vill dock påpeka att barn i nationella 
familjemål om vårdnad, boende och umgänge 
måste ges samma möjlighet att komma till tals och 
uttrycka sin åsikt som i utredningen föreslås gälla för 
internationella familjemål. Som lagen är utformad 
idag krävs samtycke från båda vårdnadshavarna. 
Det betyder att en vårdnadshavare, till exempel en 
pappa som slagit barnets mamma, kan motsätta sig 
samtal och därmed hindra att barnet får komma till 
tals i vårdnadsutredningar. Visserligen föreslås en 
ändring i föräldrabalken med motsvarande möjlighet 
i betänkandet Se Barnet! , men detta förslag är 
fortfarande under beredning i regeringskansliet. 
Unizon anser att familjerätten måste ges bättre 
förutsättningar att höra barn även på nationell nivå. 

Unizon efterfrågar tydligare vägledning för hur de 
yngre barnens röst ska tryggas. Ekots granskning 
visar att den vanligaste orsaken till att barn inte fått 
komma till tals i domar är att barnet anses vara för 
litet; att barn som är fem eller sex år gamla inte har 
fått uttala sig på grund av ålder, trots att det inte finns 
någon nedre åldersgräns för när barn ska få komma 
till tals och bli lyssnade på.1 

Forskning och våra medlemsjourers erfarenheter 
vittnar om att många barn vars föräldrar hamnar i en 
vårdnadstvist upplever eller har upplevt pappas våld 
mot mamma.  Det är Unizons erfarenhet att de här 
barnen ofta lär sig i ett tidigt stadium att våldet är 
en familjehemlighet. Det kan vara svårt som barn att 
veta vem man kan berätta för och vad man ska säga. 
Det kan kännas som att man sviker sin förälder när 
man berättar och man kan vara rädd att föräldern ska 
bli ännu argare. Ibland finns det konkreta orsaker 
till att barnet inte berättar, till exempel hot från 
våldsutövande förälder om vad som kommer hända 
OM barnet berättar. Känslan att inte riktigt veta 
eller kunna styra över vad som kommer att hända 
spelar också in. Unizon vill därför betona att det är 
av största vikt att de personer som utreder och dömer 
i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge har 
specialistkompetens inom detta område; endast då 
kan lagen fullt ut skydda barn från att fara illa. 

ÖVRIGA KOMMENTARER
Unizon anser att det idag finns stora svårigheter med 
rättstillämpningen för barn som upplevt pappas våld 
mot mamma. Enligt lag ska domstolarna alltid göra 
riskbedömningar i samband med vårdnadstvister för 
att bedöma om det finns risk att barn kan utsättas 
för våld, eller på andra sätt kan fara illa hos någon 
av föräldrarna. Men Ekots granskning av domar 
i vårdnadsärenden visar att i flera av fallen har 
föräldrar som dömts för våldsbrott inom familjen 
fått vårdnad eller umgänge med barnen, utan att 
domstolarna gjort en dokumenterad riskbedömning.  
Unizon anser att det är oacceptabelt och att det är 
ett samhälle som brister i ansvar. Unizon anser att 

REMISSVAR:  
Ökad rättssäkerhet och snabbare verk- 
ställighet i internationella familjemål  
(Ds 2020:18)
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det är av yttersta vikt att lagen om vårdnad, boende 
och umgänge och den praktiska tillämpningen 
skyndsamt ses över och att skyddet runt barn som 
upplevt våld förstärks.

Slutligen vill Unizon understryka att barnets rätt 
till delaktighet också handlar om vilka faktiska 
möjligheter barnet har till inflytande över den egna 
situationen. Våra medlemsjourer möter barn som 
har fått komma till tals i vårdnadstvister, men vars 
röster och behov inte tillmäts någon betydelse. 
Modiga barn som berättar om sina upplevelser av 
pappas våld, men vars rädsla blir ifrågasatt eller inte 
tagen på allvar. Barn som inte känner sig hörda när 
viktiga beslut som rör deras framtid väl tas. Unizon 
anser att detta är oacceptabelt – det är barnets behov 
vi ska utgå ifrån, inte föräldrarnas. Det är dags att ta 
det barnen säger på allvar.

…

Remissvar från Unizon angående 
prememorian Registrering av 
kontaktkort, m.m.(Ds 2020:12) 

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Bara 
första halvåret 2020 har 18 900 fall av misshandel 
mot kvinnor och flickor och 4 250 våldtäkter 
anmälts. Statistiken visar att det handlar om grova 
brott; våldtäkter, grov misshandel, försök till 
mord, mord och förföljelse. En kriminalitet som 
pågår dygnet runt, året om, av män mot kvinnor.  

Syftet med förslaget om att införa en registreringsplikt 
som omfattar uppgifter om de abonnenter som innehar 
kontaktkort är att försvåra kriminell verksamhet.  
Unizon ställer sig positiva till detta eftersom mäns 
våld kvinnor också utövas via telefoner och andra 
digitala kommunikationsmedel. Dock är det av 
högsta vikt att kvinnor och barn som utsätts för mäns 
våld måste ha tillgång till en anonym kommunikation 
så som dagens oregistrerade kontaktkort erbjuder. 
För våldsutsatta kvinnor är möjligheten till anonym 
kommunikation livsavgörande. Vi ser med tillförsikt 

på att förslaget i sig lyfter våldsutsattas behov av 
att även i framtiden kunna kommunicera utan att 
avslöja sin identitet.
Unizon ställer sig positiva till utredningens förslag 
om förtydligande av leverantörers skyldigheter för att 
underlätta för de brottsbekämpande myndigheterna 
samt förslagen om en gemensam standard och 
skyndsamhet för utlämnande av uppgifter.  

…

Trots att månggifte är förbjudet i Sverige har vi under 
många år erkänt månggifte i myndighetsutövning. 
Detta beror på en relativistisk syn på kvinnors och 
flickors rättigheter där man godtar kvinnoförtryck 
i kulturens, religionens eller traditionens namn. 
Unizon är för ett totalförbud, utan särskilda 
undantag. Månggifte är en förlegad institution 
som befäster mannens makt över kvinnan.  

Unizon önskar att när lagen träder i kraft ska inga 
nyanlända som ingått ett polygamt äktenskap få det 
erkänt i Sverige. Kvinnors rättigheter ska gälla alla. 
Att acceptera månggifte är att acceptera att vissa 
kvinnor förtrycks. I ett land som Sverige med en 
feministisk regering borde detta inte vara tolererbart. 
Även om framförallt kvinnor löper stor risk att 
förlora ekonomiskt om inte månggifte erkänns så 
måste detta lösas med andra lagar och förordningar. 
Sverige kan inte som land acceptera månggifte för att 
underlätta för enskildas ekonomi. 

Unizon ställer sig bakom utredningens förslag om 
ändring av äktenskapsbalken (1987:230, 5 kap 5§1). 
Att göra lagen till en normerande lag kan bidra till att 
det blir negativa konsekvenser, främst för kvinnor och 
barn. Detta måste utredningen lyfta så att samhället 
tar det ansvar som behövs för redan utsatta kvinnor 
och barn.  

Remissvar från Unizon angående  
skärpta regler om utländska  
månggiften SOU 2020:02

REMISSVAR:  
Registrering av kontaktkort, m.m.  

(Ds 2020:12)  

Skärpta regler om utländska  
månggiften (SOU 2020:02)
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REMISSVAR:  
Stockholms stads program mot våld i nära relationer, heders-
relaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel 
för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer 
(Dnr KS 2020/924)

Motion av Alexandra Mattsson Åkerström (V) om hur staden 
kan förstärka arbetet mot sexuellt våld (KS2020/470)

Remissvar från Unizon angående 
Stockholms stads program mot våld i 
nära relationer, hedersrelaterat våld och 
förtryck, prostitution, människohandel 
för sexuella tjänster samt sexuellt våld 
oberoende relationer, Dnr KS 2020/924.

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER
Unizon ser positivt på att staden väljer att ha ett 
särskilt program mot våld. Frågan om våld behöver, 
enligt vår erfarenhet, särskilda styrdokument och 
tydliga program för att lyftas upp på agendan som 
den livsvikta fråga det är. Unizon invänder dock 
starkt mot att programmet genomgående använder 
ett könsneutralt språk. Mäns våld mot kvinnor är 
ett enormt samhällsproblem och utövas av män, 
mot kvinnor, som den ytterska konsekvensen av den 
maktobalans som finns mellan kvinnor och män i 
samhället. Att använda könsneutrala begrepp döljer 
detta faktum.
 Unizon finner det påfallande att under texten 
”Våld i nära relationer” nämns inte kön alls förutom 
när man betonar att även män utsätts för våld. Enligt 
BRÅ:s statistik från 2019  så begås 97 procent av allt 
våld i en nära relation av en man mot en kvinna. Ett 
annat exempel är mäns dödliga våld mot kvinnor, 
bara under och 2019 mördades 16 kvinnor en man 
de hade eller hade haft en relation med. Enligt BRÅ:s 
NTU-undersökning  uppgav var tredje ung tjej att 
hon utsatts för sexualbrott under föregående år. 
Förövaren är nästan alltid en kille eller man. Själva 
begreppet ”Våld i nära relationer” döljer både vem 
som är förövare (och därmed ansvarig) och vem som 
utsätts. Det döljer också allvaret i våldsutövande, 
som är brottsliga handlingar och inte något som hör 
hemma i en ”nära” relation.
 Den regionala strategin i Region Stockholm som 
staden hänvisar till benämner inte heller i tillräckligt 
hög grad våld som ett jämställdhetsproblem och 
som ett yttryck av mäns förtryck av kvinnor. Unizon 
rekommenderar därför att Stockholm stad istället 
använder de formuleringar som finns i En nationell 
strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor, 
som bättre beskriver detta. Unizon vill också 
genomgående se komplettering av skrivningar av 

våld på digitala arenor, då våld i lika stor utsträckning 
utövas online som offline. Unizon lämnar en rad 
förslag på skrivelser och förstärkningar som går att 
ta del av i sin helhet på unizonjourer.se/remissvar. 

…

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER
Unizon är angelägna att arbetet med unga 
våldsutövare utvecklas och att adekvata och 
fungerande metoder tas fram och implementeras i 
relevanta verksamheter. Dock vill vi betona vikten 
av att förövararbete måste utgå från våldsutsatta 
tjejers och flickors behov och deras utsatthet för våld. 
Tjejers och flickors trygghet och säkerhet måste vara 
högsta prioritet. Ekonomiska resurser för att arbeta 
med förövare får aldrig ske på bekostnad av resurser 
till stöd till våldsutsatta. Vi ser också behovet av att 
män och killar som utövar våld hålls ansvariga för 
sina handlingar i högre grad än vad som görs idag. 
 Unizon ställer sig positivt till förslaget om att 
Stockholm stad gör en översyn av hur staden idag 
möter unga förövare av sexualbrott och våldsbrott i 
nära relation. Behovet av ett likvärdigt och stringent 
förövararbete med fokus på förövarens ansvar och 
stöd och skydd för utsatta kvinnor och flickor är stort.
 Unizon föreslår att Stockholm stad inför ett 
nära samarbete med de stödlinjer för förövare 
som redan finns och därigenom utvecklar arbetet 
för unga förövare, för att inte dubbelarbeta. Vi 
rekommenderar att staden samarbetar med kvinno- 
och tjejjoursrörelsen i frågan, exempelvis med 
ungarelationer.se som drivs av Stiftelsen 1000 
Möjligheter och som möter både våldsutsatta och 
förövare i sin verksamhet eller andra tjej- och 
ungdomsjourer i Stockholm.
 Unizon stödjer förslaget med utbildningar för 
föräldrar med tema internetanvändning, men 
betonar att mycket av det våld som unga tjejer och 
flickor utsätts för sker online, såsom utsatthet för 
grooming, pornografi, sugardejting och prostitution. 

Remissvar från Unizon angående motion av 
Alexandra Mattsson Åkerström (V) om hur 
staden kan förstärka arbetet mot sexuellt 
våld, KS2020/470
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Remissvar från Unizon angående motion av 
Alexandra Mattsson Åkerström (V) om hur 
staden kan förstärka arbetet mot sexuellt 
våld, KS2020/470

En utbildning för föräldrar måste ha en våldspreventiv 
grund med fokus på tjejers och flickors utsatthet, 
inklusive stödinsatser till utsatta, konsekvenser för 
förövare och stöd till föräldrar och vårdnadshavare.

…

Remissvar från Unizon angående 
prememorian Registrering av 
kontaktkort, m.m.(Ds 2020:12) 

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER
Unizon ser positivt på handlingsplanen och tycker att 
den är väl genomarbetad och belyser att mäns våld 
mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem. Under 
stycket för att vidmakthålla det positiva arbete som 
finns idag ska därför berörda nämnder säkerställa 
att (sid 2) står det att kommunstyrelsen bör forma 
en övergripande förståelse för detta arbete så att 
kunskap om behov och tillgängliga resurser sprids 
och möjligheterna för samverkan kan stärkas. Här 
bör det tydligt framgå vilken nämnd som ansvarar 
för samverkan. Det bör också stå att Flens kommun 
tar tillvara på den kunskap om våld, våldets effekter 
och att möta våldsutsatta kvinnor och barn, som den 
lokala kvinno- och ungdomsjouren besitter. 
I stycket för att utveckla och förstärka både det 
förebyggande arbetet och systematiken i hur arbetet 
bedrivs (sid 3) saknar Unizon samverkan med 
lokala aktörer. Genom att samarbeta med lokala 
aktörer inom kvinnofrid, våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld, såsom Malva kvinno- 
och ungdomsjour, kan Flens kommun skapa goda 
förutsättningar för att säkerställa och prioritera 
att våldsutsatta kvinnor och barn får det stöd och 
skydd de behöver. Dessutom kan de säkerställa sitt 
förebyggande arbete mot våld. Det är viktigt att 
tydliggöra vilken nämnd som bär huvudansvaret 
för denna samverkan. Ett konkret tillvägagångsätt 
för att förstärka den lokala samverkan är att skriva 
ett Idéburet offentligt partnerskap, IOP, med den 
lokala kvinno- och ungdomsjouren. Det är en 
samverkansform som inkluderar finansiering och är 
baserad på partnerskap, ömsesidighet och kvalitet. 

…
SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 
Unizon välkomnar att utredningen ser att våld i nära 
relationer är könat och att det är män som står för 
majoriten av våld mot kvinnor och barn, samt att 
utredningen tar stor hänsyn till att barn ska slippa 
pappors våld mot mammor och mot barnen själva.
Det ekonomiska våldet mot kvinnor och barn är 
väldigt vanligt förekommande när det gäller mäns 
våld mot kvinnor och ett otroligt effektivt sätt att 
utöva makt. I en enkät som Kronofogden ställde till 
Unizons medlemmar så svarar 54,4 procent att i de 
flesta stödkontakter joureren har uppger kvinnan att 
hon blivit utsatt för ekonomiskt våld. Konsekvenserna 
kan bli väldigt stora och påverkar kvinnans ekonomi, 
kreditvärdighet och möjlighet till ett självständigt liv. 
Ofta är ekonomi ett hinder för henne att kunna bryta 
upp från en destruktiv relation, i Kronofogdens enkät 
till Unizons kvinnojourer uppger 49,4 av jourerna att 
våldsutsatta kvinnors ekonomiska situation är en 
vanlig orsak till att de inte kan lämna relationen. Om 
de lämnar relationen så sträcker sig konsekvenserna 
ofta långt in i framtiden. Marie Eriksson som är lektor 
vid Linnéuniversitetet i Växjö säger att ekonomiskt 
våld bör betraktas som en egen form av våld i nära 
relationer, vid sidan av fysiskt, psyksikt och sexuellt 
våld. (Källa: https://nck.uu.se/kunskapsbanken/
om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagear
kiv/?tarContentId=864938)

Unizon ser positivt på att denna utredning tar stor 
beaktning till barnens bästa samt att utredningen 
gör bedömningen att risken för hot och våld mellan 
föräldrar (mäns våld och hot mot kvinnor) kommer 
att minska. 

REMISSVAR:  
Förslag till handlingsplan för Flens kommuns arbete  

för kvinnofrid och mot våld i nära relationer  
och hedersrelaterat våld och förtryck

Promemorian En justerad indragningsbestämmelse i under-
hållsstödet, från utredningen om bostadsbidrag och underhålls-

stöd (BUMS) S 2018:13

Remissvar från Unizon angående 
föslag till handlingsplan för Flens 
kommuns arbete för kvinnofrid 
och mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck

Remissvar från Unizon angående prome-
morian En justerad indragningsbestämelse 
i underhållsstöd från utredningen om bo-
stadsbidrag och underhållsstöd (BUMS)  
 2018:13 
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ur bedriver man våldsprevention 
i en pandemi? Och hur rustar vi 
jourerna och samhället inför när 
restriktionerna lättar? Under 

2020 var detta utmaningarna förbundet blev 
tvungna att ta reda på. Förbundet beslöt redan 
i mars att arbetet inte fick stanna av, för det 
som inte förbyggs idag är det som blir akut 
längre fram.

INGET ATT VÄNTA PÅ 
Under våren medverkade Unizon vid lanseringsturnén  
av ”Inget att vänta på” i Stockholm, Jönköping, Luleå, 
Sundsvall, Göteborg och Malmö med cirka 50-
100 åhörare per stad.  Handboken är ett samarbete 
mellan Unizon, MÄN och Jämställdhetsmyndigheten 
och i boken hittar man bland annat Unizons 
medlemsjour Juventas som även medverkade vid 
lanseringen i Stockholm. Jämställdhetsmyndigheten 
skulle även ha arrangerat ett seminarium om boken 
under Almedalsveckan, men då den blev digital 
spelades det istället in. Man kan se seminariet på 
Jämställdhetsmyndighetens YouTube-kanal, upplagd 
den 26 juni 2020 med 50 visningar.
 
 
UNIZONS SPJUTSPETSGRUPP
Spjutspetsgruppen i våldsprevention hittade nya sätt 
att ses och utbyta erfarenheter och kunskapshöja 
under året. Bland annat fick gruppen lära sig mer 
om hur man kan förebygga hedersrelaterat våld 
och förtryck och könsstympning samt utbytte 
tips på hur man kan fortsätta sitt förebyggande 
arbete under rådande restriktioner. Jourer inom 
det våldspreventiva nätverket medverkade också 
under flera evenemang och rapportsläpp under 
året, bland annat fick Tjejjouren Luleå träffa 
jämställdhetsminister Åsa Lindhagen när hon 

besökte Norrbotten och Juventas medverkade och 
pratade om deras förebyggande arbete kring porr vid 
rapportsläppet ”Det här är inte okej!” 

ETT STEG PÅ VÄGEN 
Den 6 november släppte Unizon och MÄN 
rapporten ”Ett steg på vägen”, en undersökning 
av kommunernas våldspreventiva arbete, med 
en digital lansering på Facebook där bland annat 
Ungdomsjouren Fria medverkade. Rapporten var en 
uppföljning på samma undersökning som gjordes 
2014 och då blev rapporten ”Bygg bra före”. "Ett steg 
på vägen" visade bland annat att andelen kommuner 
som bedriver förebyggande arbete mot våld var 
högre år 2020 jämfört med 2014 års undersökning. 
Endast 13 procent av kommunerna uppgav att de inte 

Fokus: Våldsprevention

h

”Vi måste arbeta tidigt med de attityder 
som underblåser våld, innan våldet 
blir grovt och ibland dödligt. Jourerna 
är experter på detta."

Uttalande från Unizon under lanseringsseminariet för handboken  
Inget att vänta på, den 26 juni 2020.
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bedriver förebyggande arbete alls 2020 i jämförelse 
med 2014 års undersökning som visade att nära 20 
procent inte arbetade förebyggande. Arbetet går 
glädjande nog framåt även om det går för långsamt.

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD 
Årets största våldspreventiva händelse var ändå 
En vecka fri från våld. Under 2020  slog 
kampanjveckan rekord i både antal evenemang 
där jourerna ofta medverkade eller arrangerade 
egna evenemang. Unizon bjöd under veckan på ett 
livesänt samtal mellan förbundsordförande Olga 
Persson och MÄN:s ordförande Alán Ali, ”Status 
kille”, ett seminarium om Kvinnokonventionen och 
rapportsläppet ”Det här är inte okej” om jourernas 
erfarenheter av att stötta unga i samtal om porr.

Veckan avslutades med den nationella 
slutkonferensen som slog rekord.  800 deltagare 
över hela landet samlades under fredagen för att 
delta digitalt i ”Våldsprevention—dåtid, nutid, 
framtid”. Dagen innehöll en tillbakablick på hur det 
våldspreventiva arbetet startade i Sverige, mycket 
med hjälp av civilsamhället (Unizon och MÄN), det 
blev ett nedslag i nutid med Novahuset som höll en 
mycket uppskattad föreläsning om förebyggande 
arbete med unga och nätet och dagen avslutades 
med framtidsspaning och brandtal av bland andra 
Unizons ordförande Olga Persson som satte allas 
hjärtan i brand och längtan efter att få stoppa mäns 
våld mot kvinnor.  

”Det börjar med alla män och 
killar därute. Det ni säger tas 
på så stort allvar och ni har så 
många möjligheter att arbeta 
för förändring. Jag hoppas att 
många fler män ansluter sig till 
det arbetet, så flickor och kvinnor 
kan bestämma över sina liv och 
att deras kroppar är okränkbara – 
och om någon kränker dem så ska 
samhället se till att de inte går fria. 
För att det ska bli verklighet måste 
vi alla göra vårt jobb. Har du valt 
att jobba med människor måste 
du ta det förtroendet på allvar, 
annars får du byta jobb."

Olga Persson, ordförande  Unizon.

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör 
Lena Ag och Hanna Nordberg, sakkunnig 
våldsprevention.

Olga Persson, ordförande Unizon, Mantha Kasagianni, socionom och kura-
tor på Skärholmens ungdomsmottagning och Hanna Nordberg, sakkunnig 
våldsprevention Unizon, under konferensen "Dåtid, nutid, framtid –  
digital konferens om våldsprevention" den 27 november 2020.

Olga Persson, ordförande Unizon och Rebecka Andersson, 
generalsekreterare Unizon.
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År 2020 fick Unizons krav på att mäns dödliga våld mot kvinnor måste upphöra stort medialt 
utrymme och genomslag. En stående uppmaning var att politiker och polis måste börja ta mäns 
våld mot kvinnor på lika stort allvar som gängkriminaliteten. I december 2020 debatterades 
kriminalpolitiken i riksdagen och justitieminister Morgan Johansson valde då att fokusera på 
mäns våld mot kvinnor. Vi vet att Unizon påverkat den allmänna debatten och politikers fokus 
i denna fråga, genom att outtröttligen kräva mer handling och mindre retorik.

SVT AGENDA 
Den 9 februari 2020 fick Unizon möjlighet att nå ut 
brett med våra tydliga krav och förslag på åtgärder 
för polis och rättsväsende genom vår medverkan i 
det prestigefulla samhällsprogrammet Agenda i SVT. 
Dåvarande generalsekreterare Olga Perssons var 
mycket skarp i debatten med inrikesminister Mikael 
Damberg (S), vilket flera medier också plockade upp 
i sin nyhetsrapportering.

De krav som Unizon ställde i SVT Agenda publicerades 
i  vår uppmärksammade debattartikel ”Vi kräver ett 
34-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor” 
i Expressen i oktober och syftade på regeringens 
storsatsning på att minska gängkriminaliteten.  

DÖDSORSAK: KVINNA 
Den 3 december hölls Sveriges, oss veterligen, största 
konferens på temat mäns dödliga våld mot kvinnor. 
Unizon och Jämställdhetsmyndigheten arrangerade 
den digitala heldagskonferensen Dödsorsak: Kvinna 
med drygt 600 deltagare. Dagen leddes av Unizons 
ordförande Olga Persson.
 Med tanke på den respons vi fick både inför, under 

och efter konferensen, är det tydligt att frågan om 
hur vi ska få ett stopp på mäns dödliga våld mot 
kvinnor behöver uppmärksammas mycket mer, vilket 
Unizon alltid kommer att göra. Det har skett vissa 
förbättringar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor 
och barn, men det är mycket kvar att göra, inom 
rättsväsendet, men också mellan myndigheterna. 
 Konferensen tydliggjorde också att bakom 
siffrorna i forskningsrapporter och de statistiska 
undersökningarna finns kvinnorna och barnen som 
drabbats av våldet. ”Josefins” skakande berättelse 
berörde och upprörde alla som hörde henne. Det hon 
delade med sig av är tyvärr inte unikt – alltför många 
kvinnor kan känna igen sig i hennes historia. 

Medverkande Dödsorsak: Kvinna

Fokus: 
DÖDLIGT VÅLD 
MOT KVINNOR

Unizons dåvarande generalsekreterare Olga 
Persson och inrikesminster Mikael Damberg (S) 

debatterar  mäns dödliga våld mot kvinnor i SVT 
Agenda 20200209. 

Vi har väldigt mycket politiskt prat, 
men vi ser inte operativa åtgärder. 
Vi saknar tydligt ledarskap. Vi har 
i princip straffrihet för mäns våld 
mot kvinnor i samhället. Det här är 
grov brottslighet. /Olga Persson.
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MEDVERKANDE DÖDSORSAK:KVINNA

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP)
 
Mikael Damberg, inrikesminister (S)
 
Anders Thornberg, rikspolischef
 
Lena Ag, generaldirektör,  
Jämställdhetsmyndigheten
 
Åsa Lennerö, biträdande enhetschef, 
Brottsförebyggande Rådet
 
Olivia Wigzell, generaldirektör 
Socialstyrelsen

Moa Mannheimer, utredare, Socialstyrelsen
 
Åsa Furén-Thulin, sektionschef,  
avdelningen vård och omsorg på Sveriges 
kommuner och regioner
 
Gunilla Krantz, professor i 
folkhälsovetenskap samt forskare vid Västra 
Götalandsregionens kompetenscentrum om 
våld i nära relationer (VKV)
 
Ulrika Rogland, advokat
 
Hanna Olsson, författare, handledare 
och huvudsekreterare i statens 
prostitutionsutredning 1977-1980
 
Peter Söderström, sociolog, Another 
Development Foundation
 
Luke Hart (UK), överlevare

”Josefin”, överlevare.

MEVÅRA GRUNDKRAV 

— Utred alla anmälda brott. Polisen ska skyndsamt 
säkra bevis och hålla inspelade förhör både med utsatta, 
misstänkta samt anhöriga. Polisen ska erbjuda ett 
omfattande personskydd och brottsofferstöd och samarbeta 
med kvinnojourer och andra organisationer som kan stötta 
utsatta genom hela processen.

— Använd kontaktförbuden. Det geografiska lotteriet 
om hur och när ett kontaktförbud beviljas måste 
upphöra. Överträdelser av kontaktförbud får inte vara 
straffria. Tre fall av överträdelser ska straffas som grov 
kvinnofridskränkning. 

— Höj statusen för brotten och för de som arbetar mot 
mäns våld mot kvinnor och barn inom hela rättskedjan. 
Begreppet ”Brott i nära relation” signalerar att dessa brott 
är något annat än grova brott som faller under allmänt åtal. 
Men brottet blir inte mindre grovt för att det sker hemma 
och inte ute på gatan. 

— Grova våldsbrott och våldtäkter får inte nedprioriteras 
på grund av att annan brottslighet har högre status inom 
polisen. Höj straffet för grov kvinnofridskränkning till minst 
ett års fängelse. Minst ett års fängelse för ett brott innebär 
möjlighet att använda sekretessbrytande regler för att få 
viktig information från socialtjänst och hälso- sjukvård och 
höjer status för brottet i hela rättskedjan. 

 — Bryt invanda mönster och godtyckliga nedläggningar 
av ärenden. När utredningarna blir bättre så ska fler åtal 
väckas.

 — Obligatorisk utbildning krävs inom alla led. Det behövs 
en grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och 
barn hos alla polisanställda, ordningsvakter och annan 
trygghetsskapande personal.

 — Våldsutövande män och killar ska alltid hållas ansvariga 
för sina handlingar genom rättsväsendets åtgärder och 
genom att genomgå beteendeförändrande insatser, under 
strafftiden och efter avtjänat straff.
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nizon är ett riksförbund som samlar över 130 
kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och 
verksamheter specialiserade mot incest och 
andra sexuella övergrepp som tillsammans 

arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna 
arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån 
en kunskap om våld, kön och makt. Jourerna arbetar 
på idéburen grund utan vinstintresse. De flesta våra 
medlemsorganisationer är kvinnojourer och majoriteten 
av dessa bedriver skyddat boende där de oftast på 
uppdrag av socialtjänst tar emot våldsutsatta personer, 
främst kvinnor och barn, som är i behov av stöd och 
skydd från en våldsam man. Mannen är oftast pappa 
eller styvpappa till barnen.  Det skyddade boendet är en 
del i större stödkedja där stödsamtal, samtalsgrupper, 
hjälp vid flytt, barnverksamhet, chatt- och mailstöd m.m. 
utgör grunden för jourernas politiska påverkansarbete 
nationellt och lokalt. En självständig kvinnorörelse är, 
och har varit, avgörande för lagstiftning på kvinno- och 
barnfridsområdet. 
 Majoriteten av Unizons kvinnojourer bedriver skyddat 
boende, men även våra andra medlemmar skulle till stor del 
påverkas av de förslag och bedömningar som utredningen 
lägger fram.  Unizon tackar för möjligheten att få lämna 
remissvar till Finansdepartementet angående betänkandet 
Idéburen välfärd (SOU 2019:56). 
 Unizon välkomnar i stort förslagen i promemorian. 
Vi ser positivt på att utgångspunkten för utredningen är 
regeringens konkreta målsättning att få in fler idéburna 
aktörer inom välfärden. Dock ställer sig Unizon frågande 
till vad som görs i praktiken för att minska vinstdrivna 
företag i välfärden.  

BETRÄFFANDE ICKE-EKONOMISKA TJÄNSTER AV 
ALLMÄNT INTRESSE
Beträffande icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse 
konstaterar utredningen att dessa tjänster inte ingår i EU:s 
inre marknad (s. 205). Det anges också mycket riktigt att 
dessa tjänster varken omfattas av EU:s regler om statligt 
stöd eller av upphandlingsregelverket. Utredningen anför 
vidare att en stor del av rättspraxis från EU-domstolen när 

det gäller frågan om gränsdragningen mellan ekonomiska 
och icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse 
hänför sig till konkurrens- och statsstödsregelverken 
och att det är ”oklart” vilka generella slutsatser som kan 
dras från denna praxis såvitt avser tillämpningen av 
upphandlingsregelverket (s. 206). Av kommittédirektivet 
framgår att utredningen tillsattes bl.a. för att ”analysera 
och lämna förslag på hur det utrymme som finns inom 
EU-rätten för icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse 
kan tillämpas i en svensk välfärdskontext, exempelvis för 
att underlätta samverkan med idéburna aktörer”.  Att 
rättsläget är otillfredsställande oklart är en analys som vid 
upprepade tillfällen har redovisats av olika aktörer. Som 
exempel på detta vill Unizon lyfta följande: 
 
Välfärdsutredningen, SOU 2016:78, s. 487:
Utredningen konstaterar […] att det finns mycket som 
talar för att merparten av de tjänster som omfattas 
av utredningens uppdrag är icke-ekonomiska men 
att det inte kan uteslutas att i vart fall delar av 
hälso- och sjukvårds- samt socialtjänstområdet 
är ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Som 
framgått finns skilda uppfattningar i denna fråga. 

Mot bakgrund av den rättsliga osäkerheten på området 
är det enligt utredningens mening viktigt att de 
förslag som lämnas är förenliga med EU-rätten, och 
utredningen har därför valt att vid de förslag som 
lämnas betrakta tjänsterna som om de vore ekonomiska. 

Betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och 
distansundervisning (SOU 2017:44, s. 356):
Vi anser alltså […] att den utbildning och verksamhet 
inom de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, förskolan, förskoleklassen, 
fritidshemmet, kommunal vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna som vi har beskrivit ovan utgör 
icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, NESGI. Det 
gäller med andra ord hela skolväsendet som regleras i 
skollagen.

Remisssvar:  
Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

U
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Sådana tjänster har uttryckligen undantagits från EU:s 
upphandlingsdirektiv och någon skyldighet att upphandla 
de nyss uppräknade tjänsterna finns alltså inte enligt EU-
rätten… Som en följd av detta är utbildning inte heller en 
tjänst som omfattas av LOU, varför de förenklade reglerna 
om upphandling i 19 kap. LOU inte är tillämpliga. Således 
råder ingen skyldighet att upphandla tjänster som avser 
utbildning inom skolväsendet enligt regelverket i LOU.

Konkurrensverket i remissyttrande över SOU 
2017:44: 
Enligt Konkurrensverket råder ingen oklarhet om 
frågan huruvida icke-ekonomiska tjänster omfattas av 
upphandlingsreglerna eller inte – vilket de inte gör. Det 
framgår även av skälen till upphandlingsdirektivet. 
Oklarheten gäller i stället vilka verksamheter som är att 
betrakta som icke-ekonomiska. Konkurrensverket kan i 
den delen inte ställa sig bakom utredningens bedömningar 
av upphandlingsskyldigheten eftersom det inte kan anses 
klarlagt att samtliga aktuella verksamheter är icke-
ekonomiska. 

Utredningen borde enligt Konkurrensverket ha dragit 
den naturliga slutsatsen att relevant praxis är mycket 
begränsad och att försiktighetsprincipen talar för att 
upphandla på sedvanligt sätt. I stället väljer utredningen 
att selektivt dra paralleller från statsstöds- och 
konkurrensrättspraxis endast i den utsträckning det 
understödjer utredningens slutsatser.

Upphandlingsmyndigheten i remissyttrande över 
SOU 2017:44:
Det finns inget allmängiltigt svar på frågan hur man, 
enligt upphandlingsregelverket, skiljer tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse (SGEI) från icke ekonomiska tjänster 
(NSGEI). Rättsläget är oklart och det saknas klargörande 
rättspraxis.v […] 

Upphandlingsmyndigheten anser att frågan, om 
utbildning inom skolväsendet i Sverige utgör en NSGEI 
på det sätt som krävs för att tjänsten inte ska omfattas av 

upphandlingsregelverket är komplex. Rättsläget är oklart 
och det saknas klargörande rättspraxis. Därtill förväntas 
ny svensk rättspraxis inom kort, som redovisats ovan, 
vilken skulle kunna förändra rättsläget. [vår kommentar: 
här avses Högsta förvaltningsdomstolens mål i det s.k. 
Alingsåsmålet]

Det bör också påpekas att det inte finns någon konsensus 
i doktrinen.  Enligt Unizons uppfattning framstår 
utredningens vägval i denna del som mycket olycklig, 
eftersom utredningen inte ger något svar på en mycket 
central fråga som har betydelse för såväl hur LOU ska 
tillämpas som för vilket rättsligt utrymme det egentligen 
finns för IOP. Om upphandling av icke-ekonomiska tjänster 
av allmänt intresse faller utanför såväl sekundärrätten som 
primärrätten – och begreppet ska avgränsas i linje hur 
ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet definieras inom 
besläktade regelverk – föreligger nationell handlingsfrihet 
för hur sådan upphandling ska regleras (jfr artikel 2 i 2007 
års protokoll nr 26 till Lissabonfördraget). Den svenska 
lagstiftaren kan då, utan hinder av unionsrätten, välja den 
reglering i upphandlingshänseende som bedöms önskvärd 
och ändamålsenlig. 
 I kommittédirektivet till utredningen angav regeringen 
att det finns anledning att utreda vilka möjligheter och 
begränsningar som finns för förändringar av regleringar 
som avser svenska välfärdstjänster i förhållande till EU-
rätten [vår understrykning].  Med EU-rätten åsyftas här även 
begreppet ”icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse”. 
I kommittédirektivet angav vidare regeringen att EU-
rättens regler om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
ger uttryck för en balans mellan konkurrensreglerna och 
medlemsstaternas behov av att kunna utforma sina välfärds- 
och andra offentliga tjänster på olika sätt och att regeringen 
anser att det utifrån det EU-rättsliga utrymmet finns ett 
behov av att ta fram förslag på hur detta utrymme kan 
tillämpas i en svensk välfärdskontext [vår understrykning]. 
Unizon konstaterar att utredningen, i förhållande till 
begreppet icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, 
inte presenterat någon redogörelse för möjligheter och 
begränsningar för förändringar av regleringar som 
avser svenska välfärdstjänster. Utredningen redogör för 
komplicerad praxis från EU-domstolen på flera ställen, dock 
saknar Unizon en närmare analys beträffande hur praxis 
från EU-domstolen och det EU-rättsliga utrymmet kan 
tillämpas i en svensk välfärds kontext. Kapitel 6 ”Den EU-
rättsliga regleringen och det nationella handlingsutrymmet” 
består som rubriken lyder av två delar, 1) ”den EU-rättsliga 
regleringen” och 2) ”det nationella handlingsutrymmet”. 
Tyngdpunkten i detta kapitel ligger dock på en redogörelse 
för de EU-rättsliga bestämmelserna, det saknas närmare 
analys av vad det nationella handlingsutrymmet egentligen 
består i (denna del har tillägnats knappt fyra sidor i kapitel 
6). I dessa delar saknar Unizon en analys de lege ferenda, 
dvs. ”vad lagen borde vara” avseende det nationella 
handlingsutrymmet. Utredningen har istället lagt ett 
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alltför stort fokus på att beskriva gällande rätt. I samma 
kapitel redogörs för hur andra medlemsstater har reglerat 
tjänster av allmänt intresse. Dock är framställningen varken 
utförlig, informativ eller jämförande. Av särskilt vikt för 
Unizon och våra medlemmar hade varit om och hur andra 
medlemsstater har reglerat icke-ekonomiska tjänster av 
allmänt intresse i relation till utförandet av välfärdstjänster. 
Det framgår att utredningen har varit i kontakt med ett 
antal länder, däribland Norge, Tyskland och Italien. Det 
framgår dock inte varför utredningen har valt ut just dessa 
länder, på vilket sätt just dessa länder är intressanta att 
studera samt om utredningen har haft anledning att tro att 
just dessa länder tillämpar begrepp som ”icke-ekonomiska 
tjänster” i nationell lagstiftning eller inte. Efter en kortare 
redogörelse (se sidorna 209-212) konstaterar utredningen 
att ”Dessa EU-rättsliga begrepp används således inte i de 
olika medlemsstaternas lagstiftning som ett sätt att avgränsa 
olika typer av välfärdstjänster”. Med EU-rättsliga begrepp 
avses här ”icke-ekonomiska”, ”ekonomiska” och sociala 
tjänster”. Utredningen drar således en mycket generell 
slutsats, utifrån kontakter med ett fåtal medlemsländer 
inom EU/EES. Även om Unizon har förståelse för att det 
inte är okomplicerat att studera andra medlemsstaters 
rättsordningar i detalj anser Unizon att det är en brist att 
det saknas en utförlig jämförande studie beträffande hur 
begreppen ”icke-ekonomiska”, ”ekonomiska” och ”sociala 
tjänster” tillämpas i en välfärdskontext inom andra länder i 
EU/ESS. En komparativ studie hade kunnat lämna svar på 
några av de frågor som utredningen har lämnat obesvarade. 

En central fråga som har varit föremål för diskussion i det 
s.k. Alingsås-målet har varit huruvida skattefinansierade 
välfärdstjänster bör kunna räknas till kategorin icke-
ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Alingsås 
kommun ansökte om prövningstillstånd i Högsta 
förvaltningsdomstolen för att få belyst om en skattefinansierad 
tjänst, i form av äldreomsorg, utgör en icke-ekonomisk 
tjänst av allmänt intresse i EU-rättslig mening och vilken 
betydelse en sådan klassificering har vid tillämpningen av 
regelverket om offentlig upphandling. I detta låg också en 
begäran om klargörande av vad som är bestämmande för 
om något är en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse – 
sättet på vilken den finansieras, frånvaron av en ”marknad” 
och/eller andra förhållanden – i sammanhanget offentlig 
upphandling. Högsta förvaltningsdomstolen besvarade 
aldrig dessa frågor. Även utredningen har lämnat dessa 
frågor obesvarade (se ovan, ”det är oklart vilka generella 
slutsatser som kan dras från denna praxis..”). Ur ett 
demokratiskt perspektiv är det mycket otillfredsställande 
att såväl lagstiftaren som rättstillämparen famlar i mörker 

gällande vilket utrymme som finns för icke-ekonomiska 
tjänster av allmänt intresse i en svensk välfärdskontext. 
Beaktat de konsekvenser som kan följa av att anta nationell 
lagstiftning som ligger i en gråzon för vad som är förenligt 
med EU-rätten, tenderar lagstiftaren av naturliga skäl att 
förorda en försiktighetsprincip. Detta är dock ägnat att 
cementera det oklara rättsläget, varför finansdepartementet 
bör överväga om det bör tillsättas en ny utredning för att 
förhindra att ovan frågor lämnas obesvarade. 

KVINNOJOURERNA BEDRIVER ICKE-EKONOMISK 
VERKSAMHET
Enligt utredningen går det inte att med säkerhet slå fast 
att den verksamhet som kvinnojourerna bedriver i sin 
helhet är icke-ekonomisk enligt EU:s regler om statsstöd 
(s. 319). En viktig anledning till att utredningen tror 
att kvinnojourernas verksamhet åtminstone till en del 
kan vara ekonomisk verksamhet synes vara att insatsen 
skyddat boende också kan utföras av vinstsyftande aktörer 
och att det finns ett visst mått av konkurrens på den 
svenska ”marknaden” för skyddat boende. Utredningen 
förefaller lägga stor vikt vid en dom från tribunalen i målet 
T-216/15 Dôvera enligt vilken inslagen av konkurrens 
och möjligheten för aktörerna att göra vinst innebar att 
ett system som har övervägande sociala och solidariska 
egenskaper ändå ska anses vara en ekonomisk verksamhet 
(se t.ex. s. 299). 
 Unizon vill därför påpeka att EU-domstolen den 11 juni 
meddelade dom i Dôvera varvid EU-domstolen upphäver 
tribunalens nyss nämnda avgörande eftersom det ”utgör 
felaktig rättstillämpning” (p. 51). Enligt EU-domstolen 
innebar inte det faktum att aktörerna i det slovakiska 
sjukvårdsystemet konkurrerade med varandra och att 
två av dem dessutom var privata bolag med vinstsyfte 
att de bedrev ”ekonomisk verksamhet” eller att de skulle 
klassificeras som ”företag” (p. 40 och p. 41). 
 Enligt Unizon har utgången i Dôvera relevans också för 
frågan om kvinnojourerna bedriver ekonomisk verksamhet. 
Den solidariskt finansierade sjukvården i Slovakien 
vilken tillhandahölls inom ramen för ett obligatoriskt 
sjukförsäkringssystem som stod under statlig tillsyn har 
egenskaper som gör den fullt jämförbar med helt eller 
huvudsakligen skattefinansierade välfärdstjänster i Sverige, 
inklusive skyddat boende och den övriga verksamhet som 
kvinnojourerna bedriver. Detta därför att den slovakiska 
sjukvårdsförsäkringen är 1) obligatoriskt, 2) har ett socialt 
syfte, 3) finansieras enligt en solidaritetsprincip och 4) 
står under statlig tillsyn. Dessa är egenskaper som också 
utmärker skattefinansierade välfärdstjänster i Sverige.
 Om de privata och vinstsyftande sjukförsäkringsbolagen i 

forts. remissvar:  
Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
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Slovakien inte bedriver ekonomisk verksamhet trots att det 
fanns en marknad med privata vinstsyftande aktörer som 
konkurrerar om brukarna så ska rimligen detsamma gälla 
för kvinnojourerna och deras verksamhet. Detta borde för 
övrigt också gälla för annan idéburen välfärdsverksamhet 
som bedrivs på kommuners och regioners uppdrag.
 Dôvera motsäger påståendet i Vägledningen att 
”[o]m ett sådant system [som det får förstås: ett system 
som rör sjukvård och andra välfärdstjänster] har öppnats 
för konkurrens mellan olika aktörer på en marknad kan 
det dock innebära att verksamheten är ekonomisk även om 
systemet är solidariskt finansierat” (Vägledningen, s. 9). 
 Detta påstående är både olyckligt och felaktigt. Det är, 
vad Unizon förstår, påverkat av tribunalens dom i Dôvera – 
en dom som alltså är upphävd eftersom den ”utgör felaktig 
rättstillämpning”. Under alla omständigheter motsägs 
påståendet av EU-domstolens dom i Dôvera.
 Enligt Unizon är EU-domstolens dom i Dôvera 
bara ytterligare ett exempel på den unionsrättsliga 
praxis som ger stöd för att verksamheter som bedriver 
skattefinansierade välfärdstjänster är icke-ekonomiska. 
Andra avgöranden som också ger stöd för denna slutsats 
är AOK Bundesverband (C-264/01 m.fl.), Congegación (C-
74/16) och EFTA-domstolens dom i Private Barnehager 
(E-5/07). Skattefinansierade välfärdstjänster, oavsett om 
de bedrivs av offentliga eller privata aktörer, omfattas 
därmed inte av EU:s konkurrens- och statsstödsregler.
 Unizon vill påpeka att EU-domstolens dom i Dôvera 
också motsäger Högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) 
dom i Alingsåsmålet (3165-19). En viktig anledning till att 
HFD ansåg att den till ca 90 procent skattefinansierade 
äldreomsorgen var ett ”tjänstekontrakt” som omfattas av 
lagen om offentlig upphandling var det faktum ”att det i 
Sverige finns en marknad för sådana tjänster” (p. 22). 
 Enligt Unizon utgår EU:s statsstödsregler och 
upphandlingsdirektiv från samma begrepp och definitioner 
vilka alla är hämtade från EU:s fördrag. Begrepp som 
”tjänster”, ”ekonomisk verksamhet” och ”företag” har 
samma innebörd oavsett om det är konkurrens- och 
statsstödsreglerna eller reglerna om offentlig upphandling 
som aktualiseras. Saknar det betydelse att det finns en 
marknad för frågan om en verksamhet är ekonomisk 
eller inte enligt statsstödsreglerna så saknar detta också 
betydelse för frågan om en tjänst är ekonomisk eller icke-
ekonomisk enligt upphandlingsreglerna. Omvänt: är en 
verksamhet icke-ekonomisk enligt statsstödsreglerna så är 
den icke-ekonomisk också enligt EU:s upphandlingsdirektiv 
och enligt LOU. I det slovakiska sjukvårdsystemet fanns 
det helt klart en marknad. Två av tre aktörer var privata 
vinstsyftande aktiebolag. Ändå var sjukvårdsystemet inte 

”ekonomisk verksamhet” och aktörerna i systemet var 
inte ”företag”. Dôvera motsäger alltså HFD:s bedömning 
i Alingsåsdomen.
 Enligt Unizon ger alltså Dôvera stöd för uppfattningen 
att helt eller huvudsakligen skattefinansierade 
välfärdstjänster, inklusive skyddat boende, är ”icke-
ekonomiska tjänster av allmänt intresse” vilka omfattas vare 
sig av EU:s statsstödsregler eller av EU:s regler om offentlig 
upphandling. Unizon vill dessutom uppmärksamma 
regeringen på EFTA-domstolens pågående mål E-13/19 
Hradbraut där frågan om huvudsakligen skattefinansierad 
gymnasieutbildning på Island omfattas av EU:s 
upphandlingsregler eller om den är en icke-ekonomisk 
tjänst av allmänt intresse som inte omfattas. 
 Kvinnojoursrörelsen bildades med utgångspunkt i att 
basverksamheten vilade på flera delar: jourer ska stötta, 
skydda, förebygga och påverka. Det går enligt Unizon inte 
att separera dessa delar från varandra, de är avhängiga 
varandra. En kvinna som utsätts för våld av en man ska 
ges stöd och skydd och ett sammanhang. Jourrörelsens 
verksamhet är en helhet och det går alltså inte att se ett 
skyddat boende som en egen satellit.  
 Unizons medlemmar har dock under senare år tvingats 
till att separera delar i basverksamheten för att kunna leva 
upp till statliga styrinstrument som definierat skyddat 
boende fristående gentemot övriga verksamhetsdelar. Här 
behöver lagstiftaren vara tydlig. 
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ldrig har jag längtat så mycket efter att 
stänga ett år och lägga det till handlingarna. 
Pandemiåret 2020 går till historien på 
många sätt och det har slitit hårt på oss 
alla. Den ständigt pågående farsoten 

mäns våld mot kvinnor har kallats skuggpandemin, 
pandemin i pandemin och den har inte släppt greppet 
om världen trots att nästan allt annat är annorlunda. 
Hur vi rör oss i vardagen, hur vi umgås, arbetar och 
reser och till och med hur vi hälsar på varandra har 
förändrats över en natt. Mäns våldsamma beteende 
mot kvinnor och barn har dock inte förändrats, 
åtminstone inte till det bättre. Det är med sorg vi 
konstaterar att vi fick rätt när vi formulerade budskap 
och insatser för pandemiåret under våren 2020.  
 
Mitt första år som ordförande var minst sagt 
annorlunda och nästan inget blev som vi planerat 
eller förutspått. Varje dag innebar att vi tvingades 
att göra allt på nya sätt och uppfinningsrikheten 
och uthålligheten i jourrörelsen har varit avgörande 
för att vi ska orka.  Jag har aldrig varit stoltare 
över vår rörelse än när vi tog taktpinnen och klev 
framåt när övriga samhället istället drog sig tillbaka.  
Utmaningen nu är att hålla i. Att hålla fokus på alla 
de kvinnor och barn som kommer att behöva stöd och  
hjälp när samhället öppnas upp men också på oss alla 
som arbetat dag och natt för att rädda liv och larmat 
om vad vi ser i vårt närområde och i världen. Vi 
förtjänar respekt för vårt arbete. Kvinnor och barn är 
riskgrupper i pandemin och de kommer att fortsätta 

vara det när samhället befinner sig i en ekonomisk 
kris med arbetslöshet och fattigdom. Även om vi inte 
ser samma alarmerande situation som i länder där 
samhället varit helt stängt under lång tid, så ser vi 
redan nu att våld, missbruk, ohälsa och ensamhet 
ökar och förstärks genom att det förblir dolt. Vi 
vet att det kommer att krävas kvinnokraft för att 
bygga upp samhället igen. Kvinnor har räddat 
liv under pandemin och det ska vi fortsätta med.  
 
För att kunna göra det behöver vi också finnas 
där besluten fattas och där resurser fördelas. 
Trots att kvinnor utgör uppemot 80 procent av 
arbetskraften i vård- och omsorgsyrken så består 
kris- och åtgärdsgrupper mot pandemin i världen 
till 80 procent av män, enligt FN. Föga förvånande 
men helt oacceptabelt om vi vill ha en mer rättvis, 
jämställd och hållbar värld fri från våld. Män styr 
utifrån sin världsbild och bidrar bland annat till 
att kommersialiseringen av skyddade boenden för 
kvinnor och barn fortsätter. Den politiska rösten 
riskerar att tystna och stödet och skyddet riskerar att 
bli massproducerat, splittrat och avskärmat från den 
rörelse som syftar till att öppna världen för kvinnor 
och barn som levt med män som utsätter dem för våld, 
hot och kontroll. Vår uppgift 2021 och de kommande 
åren är att visa att den icke vinstdrivande välfärden 
måste stå i centrum för det samhälle vi vill se. Och 
att vi kan och vill bidra till människors frigörelse.  
 

Vi blickar framåt 2021

A
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Vi kommer att behöva visa att vi är flexibla, orädda, 
professionella och vi har en unik chans att visa det 
2021. Förutsättningarna finns där, vi har kastats 
framåt minst 10 år i 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.  
 
Utvecklingen av vår gemensamma samlingsplats 
unizonjourer.se kommer att fortsätta och 
plattformen kommer att växa med er hjälp och den 
kommer att underlätta för alla som behöver oss. 
Det känns fantastiskt att vara steget före i dessa 
sammanhang och jag ser mycket fram emot det 
beläggnings- och placeringsregister som kommer att 
vara avgörande för att socialtjänsten ska använda de 
skyddade boenden som drivs av kvinnojourer med 

lång och gedigen erfarenhet, utan privata vinstuttag. 
Tjej- och ungdomsjourernas stödverksamheter på 
nätet kommer att få stor draghjälp av en proffsig, 
gemensam plattform och det kommer att göra att 
ännu fler barn och unga hittar till en trygg vuxen 
på nätet innan en förövare hittar dem. 2021 är 
här nu och året kommer med nya möjligheter och 
utmaningar som vi ska fortsätta att möta tillsammans.  
 
Jag är tacksam över att få vara ordförande för Unizon 
och jag hoppas att ni är riktigt stolta över er själva. 
Snart kan vi ses och fira Unizons 25-års jubileum. Vi 
har mycket tid tillsammans att ta igen! 

 
Varma hälsningar, 

 
OLGA PERSSON, ORDFÖRANDE UNIZON  

Jag har aldrig varit stoltare 
över vår rörelse än när vi tog 
taktpinnen och klev framåt när 
övriga samhället istället drog 
sig tillbaka. Utmaningen nu är 
att hålla i. 
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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 
2020, Fokusområde 2020, Ordinarie verksamhet 
samt Inriktningsplan 2020-2022.

HUVUDMÅL 2020
Unizon arbetar under 2020 utifrån två huvudmål: 

1) Våra medlemsföreningar erbjuder en verksam-
het 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 samt 
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

FOKUSOMRÅDE 2020
Under 2020 kommer Unizons fokus vara inriktat på 
jourernas överlevnad. Detta sker genom att:

1) Lyfta fram Unizons värdegrund, vår särart och 
mervärde, där feministiskt socialt arbete bidrar till 
politisk påverkan.

2) Utforma en servicefunktion under en gemensam 
plattform.

3) Arbeta för att säkerställa att jourerna har en 
långsiktig och förutsägbar finansiering.

4) Motverka konkurrensutsättning genom 
upphandling och främja partnerskap och samarbete.

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.

Sverige, precis som i resten av världen finns en strukturell ojämställdhet mellan könen 
där kvinnor och tjejer som grupp har mindre makt än män och killar som grupp. Våld 
mot kvinnor och barn är ojämställdhetens yttersta konsekvens. Unizon vill medverka till 
att kvinnor och barn ska få likvärdigt stöd och skydd av hög kvalitet oavsett var i landet 

de befinner sig. Unizon vill också medverka till ett stärkt förebyggande arbete mot mäns våld 
med fokus på destruktiva manlighetsnormer. Det våldsförebyggande arbetet ska bidra till att 
begränsa porrindustrins skadeverkningar och motverka sexköp. Vår vision är ett jämställt 
samhälle fritt från våld.
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Unizons tidigare ordföringar Carina Olsson, Zandra Kanakaris och 
Elisebeht Markström.

Gertrud Åström på Inspirationsdagen.
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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

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    Karlshamn  Blekinge län

Kvinnojouren Karlskrona    Karlskrona  Blekinge län

Kvinnojouren Miranda    Katrineholm  Södermanlands län

Nog Nu***     Kista   Stockholms län

Kristiandstad Kvinnojour    Kristianstad  Skåne län

Kungsbacka Kvinnojour    Kungsbacka  Hallands län

Kvinnojouren Kerstin    Lidingö   Stockholms län

Kvinnojouren Linnéan    Lidköping  Västra Götalands 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

Kvinnojouren Sigtuna    Märsta   Stockholms län

Föreningen mot våld i Nära relation  Nacka   Stockholms län

Kvinnojouren Mira    Nyköping  Södermanlands län

Kvinnojouren Pax    Nynäshamn  Stockholms län

Förteckning över medlemmar 2020: 
91 kvinnojourer, 35 tjejjourer/ungdomsjourer, 9 specialiserade på 
sexuella övergrepp, 2 övriga = totalt 137 medlemmar + 1 stödmedlem
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KVINNOJOURER    ORT   LÄN
Kvinnojouren Nässjö    Nässjö   Smålands län

Ronneby kvinnojour    Ronneby  Blekinge 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

Alla Kvinnors Hus*    Stockholm  Stockholms län

Fempowerment     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 i Sundbyberg   Sundbyberg  Stockholms 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    Trelleborg  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

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   Närke

Kvinnojouren i Örnsköldsvik   Örnsköldsvik  Ångermanland

Solrosen kvinnojour    Östervåla  Uppsala län

  Verksamhetsberättelse 2020  Unizon 57



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

Tjejjouren Jorun     Eksjö   Jönköpings län

Tjejjouren Meja     Eskilstuna  Södermanlands län

Falu Ungdomsjour    Falun   Dalarnas 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

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/Selma   Trelleborg  Skåne län

Tjej- och Transjouren Lina   Trosa   Södermanlands län

Väsby tjejjour     Upplands Väsby  Stockholms län

Ungdomsjouren Tigerlilja    Varberg   Hallands 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

ATSU-Skåne – Att trygga sexuellt utnyttjade Malmö           Skåne län

Alltid Sedd     Stockholm          Stockholms län

ATSUB – Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn Stockholm                     Stockholms län

NxtME      Stockholm          Stockholms län

Novahuset**     Linköping              Östergötlands län

Busta ungdomsjour**    Stockholm          Stockholms län

Storasyster**     Stockholm          Stockholms län
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ÖVRIGA STÖDVERKSAMHETER ORT   LÄN
Sörmlands Kvinno & Tjejjour   Nyköping  Södermanlands län

Tandem      Svängsta  Blekinge län

STÖDMEDLEM    ORT   LÄN
MVU – Mottagningen mot våld    Uppsala  Uppsala län

i nära relationer   

*    Lämnade Unizon under 2020
** Specialiserad jour som riktar sig till barn och unga

*** Medlem 2020, betalande från 2021
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För ett jämställt samhälle 
fritt från våld


