Motala kvinnojour

Verksamhetsberättelse 2010
Motala kvinnojour är en ideell förening, som i feministisk anda ska
verka mot mäns våld mot kvinnor och barn. Förutom fysisk
misshandel omfattar detta även psykisk misshandel, pornografi,
prostitution, sexuella övergrepp, våldtäkt, sexuella trakasserier, incest,
könsstympning. Det vill säga alla uttryck för mäns överordning i
samhället. Kvinnojouren verkar för ett jämställt samhälle på alla
samhällsnivåer, genom opinionsbildning, information och utbildning
inom kvinnofridsområdet.
Kvinnojoursrörelsen har utvecklat en feministisk metod som bygger på
hjälp till självhjälp. Den innebär att medlemmarna i Kvinnojouren
bidrar med delaktighet, kunskap och engagemang i kvinnors situation,
samt att i mötet förmedla trygghet och förtroende, för att på så sätt
stödja och stärka kvinnor.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, bildades 1992 och är
medlem i Östergötlands Kvinno- och tjejjourers Länsförbund, ÖKL,
samt medlem i Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i
Sverige, ROKS.
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ORGANISATION

Geografiskt verksamhetsområde
Motala kvinnojour verkar inom tre kommuner; Motala, Mjölby och
Vadstena. Detta innebär att Kvinnojouren bedriver arbete inom
kommunerna och att kommunerna ger kommunala och via
länsstyrelsen statliga bidrag till Motala kvinnojour.
Styrelse
Styrelsen har under 2009 fyra representanter från föreningen.
Tina Olby
Birgitta Blohm
Anna Frostemark
Jessica Uhlin
Mari Malm

ordförande
kassör
ledamot
ledamot till 2010-11-01
ledamot från 2010-11-01 – årsmötet 2011

Firmatecknare
Tina Olby och Birgitta Blohm
Personalansvariga
Anna Frostemark och Birgitta Blohm
Pressansvarig
Tina Olby
Revisor
Christina Gyberg
Anställningar
Gunnel Hübinette och Tina Olby har varit anställda 100 %
Mari Malm praktikant från 2010-09-15
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Medlemmar
Kvinnojourens medlemsantal uppgår 2010 till 18 kvinnor.
Faciliteter
Motala kvinnojour förfogar över ett skyddat boende. Det är en
möblerad lägenhet, två rum och kök, på hemlig adress i Motala.
Utöver skyddat boende har Motala kvinnojour en jourexpedition och
möteslokal på Poppelgränd 2, i Motala.
Östergötlands Kvinno- och tjejjourers Länsförbund, ÖKL
Kvinnojouren är medlem i ÖKL som har till uppgift att erbjuda
utbildning och sammanföra länets jourer i gemensamma aktioner.
Medel erhålls bland andra från Landstinget i Östergötlands län.
Ann-Marie Gehlin och Valentina Younger representerar Motala
kvinnojour i ÖKL.
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige,
ROKS
Motala kvinnojour är medlem i riksorganisationen ROKS, som
organiserar drygt 100 kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. ROKS ger
stöd och service åt medlemsjourerna, erbjuder intern och extern
utbildning och seminarier. ROKS bevakar statliga utredningar och
verkar som remissinstans. Dessutom bedriver ROKS opinionsbildande
verksamhet och deltar i den offentliga debatten, ger ut publikationer
och arbetar internationellt med deltagande och arrangerande av
konferenser och i projekt. ROKS ger också ut en feministisk tidning,
Kvinnotryck, vilken alla medlemmar i Motala kvinnojour får som en
del i medlemskapet.
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VERKSAMHET
Motala kvinnojour bedriver verksamhet inom tre kommuner. Primärt
stöttar vi kvinnor som utsatts för mäns våld, och bedriver
opinionsbildning för att förbättra förutsättningarna för alla kvinnor.
Styrelsen
Styrelsen har haft tio protokollförda möten. Styrelsens uppgift
inbegriper att ansvara för föreningens medel, personal och
administration samt att leda och utveckla verksamheten tillsammans
med medlemmarna. Styrelsemötena har varit öppna för medlemmarna.
Medlemsmöten och arbetsmöten
Föreningen har haft tolv protokollförda medlemsmöten inklusive
årsmötet och extra årsmöte. Ansvaret för medlemsmötena har vandrat
mellan medlemmarna och behandlat olika, för jouren, aktuella
frågeställningar och händelser.
Medlemmar har även deltagit i arbetsmöten med planering av olika
aktiviteter t.ex. film- och debattmötet med Svante Tidholm samt inför
mötet med lokalpolitiker inför valet.
Jourverksamhet
Under dagtid har jourarbetet utförts av de anställda jourkvinnorna, som
även haft viss kvällsjour. Under måndags- och torsdagskvällar har
jourverksamheten burits upp av ideella jourkvinnor. Detta betyder att
vi har en god tillgänglighet för stödsökande kvinnor.
Lägenhet för skyddat boende
Kvinnojourens lägenhet har använts av kvinnor och deras barn som
sökt sig till Kvinnojouren då de varit i behov av skyddat boende.
Kvinnorna har inte haft möjlighet att bo kvar i det egna hemmet på
grund av mannens våld och hot.
När kvinnan flyttar in i lägenheten får hon en ”välkomstpåse” som
innehåller mat och hygienartiklar. Syftet är att kvinnan och eventuella
barn ska kunna klara sig i lägenheten några dagar utan att behöva gå ut
och handla.
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Under kvinnans vistelse i lägenheten har jourkvinnor daglig kontakt
med henne.
Jourexpedition och möteslokal
Kvinnojourens jourexpedition och möteslokal är sedan ett och ett halvt
år belägen på Poppelgränd 2 i centrala Motala. Lokalen är
Kvinnojourens hjärta som all verksamhet utgår från. Här möter vi
kvinnorna som söker stöd, har våra medlemsmöten, styrelsemöten,
studiecirklar, öppet hus samt tar emot studiebesök.
Informations- och opinionsverksamhet
En stor och mycket viktig del av Kvinnojourens verksamhet består av
information om mäns våld mot kvinnor och barn samt information om
jourens arbete.
Ett säljblad med rubriken ”Vad gör dom egentligen på Kvinnojouren?”
skickades ut med ett erbjudande om föreläsning/information om
Kvinnojourens verksamhet och om problematiken runt mäns våld mot
kvinnor. Bladet innehöll även inbjudan till studiebesök på
Kvinnojouren. I samma utskick bifogades även foldrar från respektive
kommun. Utskicket sändes bland annat till skolor, organisationer,
föreningar, vårdinrättningar, kyrkor, bibliotek och myndigheter inom
de tre kommunerna.
Vidare har blivande läkare, liksom tidigare år, visat intresse för
Kvinnojourens verksamhet. De har gjort studiebesök på jouren och fått
information med särskild inriktning anpassad till deras yrke. Detta
gäller även gymnasieelever som i sitt projektarbete valt att arbeta med
området mäns våld mot kvinnor och närliggande områden.
Informationstillfällena har ägt rum dels i Kvinnojourens lokal och dels
utanför jouren på skolor, organisationer i de tre kommunerna. Drygt
400 personer har fått information om Kvinnojourens verksamhet och
mäns våld mot kvinnor vid sammanlagt 38 tillfällen.
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Information/föreläsningar
• Klasser och enskilda elever från Omvårdnadsprogrammet samt
Barn och fritidsprogrammet, hela klasser samt enskilda elever
med projektarbeten från Motala, Vadstena och Linköping, flera
tillfällen
• Biblioteket i Mjölby
• Kommunpolitiker från Motala, Mjölby, Vadstena samt
Norrköping, flera tillfällen
• Rikdsdagsledamöter från Motala och Linköping
• Lärare Flyktingmottagningen, Motala
• Läkarstudenter från Universitetssjukhuset Linköping, två
tillfällen.
• Offentligt möte med filmaren och debattören Svante Tidholm,
filmvisning ”Som en pascha” samt debatt.
• Kurator från Mariebergs vårdcentral
• Personal på akutmottagningen på lasarettet i Motala
• Vadstena Folkhögskola
• Personal från Arbetsförmedlingen
• Personal från Motala och Mjölby kommuner, flera tillfällen
• Brottsofferjouren i Motala
• Personal från Personalstrategerna
• Deltagare i Personalstrategernas verksamhet
• Enskilda intresserade kvinnor, flera tillfällen
• Vadstena gymnasium
Media
Kontakter med media är en viktig del i jourens opinionsarbete och
under året deltog och omnämndes Kvinnojouren vid ca 50 tillfällen i
press, TV och radio. Debattartiklar och intervjuer har främst handlat
om prostitution, våldtäkt, Boka Porrfritt och besöksförbud.
Kvinnojouren har också haft annonser i tidningarna, dels om
kvinnojourens verksamhet samt inbjudan till studiecirkel och dels om
jourens offentliga arrangemang såsom film- och debattarrangemanget
”Som en pascha” och ljusmanifestationen 25 november.
Jessica Uhlin har kontinuerligt uppdaterat hemsidan med rapporter och
händelser, www.motalakvinnojour.se
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Mediakontakter
• 13/2 Radio Östergötland, intervju med Tina Olby angående
prostitution
• 13/2 Extra Östergötland, intervju med Tina Olby angående
prostitution
• 7/2 Roks pressmeddelande, intervju med Tina Olby angående
”Boka Porrfritt”
• 14/2 Östgöta-Correspondenten, debattartikel av Tina Olby
angående sexköpslagen
• 24/2 Motala&Vadstena Tidning, insändare som tog upp frågan
om ”Boka Porrfritt”
• 3/3 Motala&Vadstena Tidning, insändare av Solveig Hansen (v)
angående ”Boka Porrfritt” och Motala kvinnojour
• 8/3 Motala&Vadstena Tidning, debattartikel av Tina Olby ”Hur
långt har vi kommit”
• 8/3 Östgöta-Correspondenten, angående medel till kvinnofrid,
Motala kvinnojour omtalas
• 20/3 DN:s hemsida, Anna Frostemark kommenterat debatt om
mäns våld mot kvinnor
• 6/4 Motala&Vadstena Tidning, pressmeddelande angående
Kvinnojourens offentliga möte angående prostitution med
Svante Tidholm samt filmvisning ”Som en Pascha”
• 12/4 Motala&Vadstena Tidning, reportage om arrangemanget
med Svante Tidholm, se 6/4
• 15/6 Motal&Vadstena Tidning, debattartikel av kommunalråd
Mathias Sundén Sundén, kommunalråd i Norrköping där Motala
Kvinnojour omnämndes efter besök på jouren.
• 19/7 Corren 24 TV, intervju med Tina Olby och Mathias
Sundén angående elektronisk fotboja med mera.
• 19/7 Radio Östergötland, intervju med Tina Olby och Mathias
Sundén angående elektronisk fotboja med mera.
• 19/7 Motala&Vadstena Tidning, intervju med Tina Olby och
Mathias Sundén angående elektronisk fotboja med mera.
• 25/8
Östgöta-Correspondenten
angående
valet
och
Kvinnojouren.
• 25/8 Motala&Vadstena Tidning angående valet och
Kvinnojouren
• 20/9 Kontakt med riksdagsledamot Karin Granbom angående
artikel i Östgöta-Correspondenten angående prostitution.
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• 21/9 Östgöta-Correspondenten, mejlkorrespondent med
ansvarig utgivare Ola Sigvardsson angående tidningens artiklar
om en prostituerad kvinna.
• 19/11 Motala&Vadstena Tidning, insändare av Ung Vänster
angående våldtäkt, Kvinnojouren omnämndes.
• 20/11 Kontakt med Östnytt angående bruket av ordet
”Kvinnovåld” som byttes ut efter påpekande, Tina Olby.
• 22/11 Östgöta-Correspondenten, notis om att Motala
Kvinnojour ska få medel från kyrklig syföreningsaktion.
• 23/11 Östgötatidningen se 22/11.
• 25/11 Östgöta-Correspondenten, artikel om 25 november.
• 25/11 Östgöta-Correspondenten, gratisannons om 25
november.
• 25/11 Motala&Vadstena Tidning, gratisannons angående 25
november.
• 25/11 Artikel om utsatt kvinna och besöksförbud, Tina Olby
intervjuad, 25 novemberaktiviteten om dödade kvinnor
omnämndes.
• 26/11 Motala&Vadstena Tidning, artikel om ljusmanifestationen
om dödade kvinnor.
• 26/11 Östgöta-Correspondenten, artikel om ljusmanifestationen
om dödade kvinnor.
• 2/12 Östgöta-Correspondenten, debattartikel om våldtäkt, Tina
Olby.
• V 48 Östgötatidningen, om ljusmanifestationen om dödade
kvinnor.
• 9/12 Motala&Vadstena Tidning, insändare angående åklagares
uttalande, Tina Olby.
• 20/12 Motala&Vadstena Tidning, Östgöta-Correspondenten,
pressmeddelande om att Verafonden upphör.
• 21/12 Motala&Vadstena Tidning, intervju med Tina Olby
angående Verafonden.
• 22/12 Motala&Vadstena Tidning, intervju med Tina Olby
angående Verafonden.
• Kvinnotryck nr.2 ”Politik är grunden till allt”, intervju med Tina
Olby, Anna Frostemark och Gunnel Hübinette
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Foldrar
En helt ny, omarbetad och mer omfattande folder/skrift för Motala
Kvinnojour arbetades fram. Nytryck för Motalas lilla folder.
Viss omarbetning av Mjölbys stora och lilla folder påbörjades under
december.
Hemsida och blogg
Jessica Uhlin är ansvarig för hemsidan och uppdaterar den med aktuella
händelser, exempelvis information om ny studiecirkel, årsmötet,
offentliga arrangemang och av jouren organiserade möten med
politiker från Motala, Mjölby och Vadstena.
Under året har kontakt tagits med Motalaföretaget Mediavult, som
beslutade sig för att sponsra Kvinnojouren med en ny hemsida. Detta
medförde att hemsidan fick ett nytt utseende, samt att den blev lättare
att uppdatera. Dessutom fick vi möjlighet att ha lösenordsskyddade
medlemssidor, där vi publicerat internt material. Under april månad
tillsattes den nya hemsidan. Den flyttades från Allteles webbhotell till
Exeo, på grund av detta företags samverkan med Mediavult. Jessica
Uhlin och Tina Olby har fått genomgång av hur det nya systemet
fungerar.
Jessica Uhlin och Tina Olby har skrivit inlägg på Motala Kvinnojours
blogg. Teman har varit Snopp eller snippa, våldtäkt, 8 mars och
sexköpslagen.

Annonsering
Motala kvinnojour annonserade i;
• Motala & Vadstena Tidning
• Östgöta-Correspondenten
• Östgötatidningen
• Bona Signalen
Annonserna handlade om Kvinnojourens verksamhet, ”Kvinnor stöder
kvinnor” samt starten av en ny studiecirkel.
Vid tre tillfällen har annonserna specifikt riktats till Mjölby kommuns
invånare.
Annonsering har föregått jourens offentliga arrangemang såsom film
och debattmötet med Svante Tidholm, ”Som en pascha” och
ljusmanifestationen för dödade kvinnor den 25 november.
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Under året annonserade jouren vid 17 tillfällen.
Studiecirkel
Inför en ny studiecirkel togs en annons och affisch fram, ”Inbjudan till
information om höstens utbildning i kvinnojourskunskap”. Affischer sattes upp
i skolor och på bibliotek i de tre kommunerna. En cirkel som
påbörjades 2009 avslutades våren 2010 och en ny cirkel genomfördes.
Sammanlagt genomfördes 18 studietillfällen. Tina Olby var
studieledare. Flera nya kvinnor blev medlemmar i jouren.

Samverkan Motala kommun
Samverkansgruppen för kvinnofrid i Motala lades ner under året.
Motala kommun genomförde en stor omorganisation inom området
och därmed var det ingen från kommunen som tog tag i
samverkansmötena. Motala kvinnojour har framfört missnöje och
föreslaget möten dock utan gehör.
Fyra möten har hållits med den person i kommunen som är ansvarig
för kontakt med länsstyrelsen angående att söka medel samt
avtalsskrivning.
Gunnel Hübinette och Tina Olby besökte kommunens familjehus vid
invigningen.
Vissa informella möten och kontakter har hållits på initiativ av
kvinnojouren.
Jouren har bjudit in kommunpolitiker för presentation och diskussion
om kvinnojourens verksamhet och framtid.
Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Motala kommun
105 kvinnor från Motala kommun har varit i kontakt med
Kvinnojouren. Två kvinnor och tre barn har bott i jourens lägenhet för
skyddat boende, sammanlagt 178 dygn.
Verksamheten, främst beträffande Motala, har omfattats av ca 2500
telefonsamtal och drygt 1000 e-post, där en del av kommunikationen
har varit jourkvinnor emellan. E-postskörden avser även Mjölby och
Vadstena kommuner. Huvuddelen av telefonsamtalen avser dock
kontakt med stödsökande kvinnor, socialtjänst, polis, tingsrätt/hovrätt,
advokat, förskola, skola, bostadsförmedling, Migrationsverket,
vårdinrättning m.fl.
Vid 147 tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal på
jouren och i lägenheten för skyddat boende.
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Vid 43 tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till polismyndigheten
socialtjänsten, advokat, tingsrätt, vårdinrättning, skola, bank
försäkringskassa med flera.
Samverkan Mjölby kommun
Under verksamhetsåret har samverkan med Mjölby kommun varit väl
organiserad och regelbunden och omfattat fyra mötestillfällen.
Samverkansgruppen består av socialtjänsten, Motala kvinnojour, Män
för kvinnofrid, Ungdomshälsan, vårdcentralen, Brottsofferjouren, Ria
och Polisen. Tyvärr har polisens medverkan i samverkansgruppen varit
marginell.
Förutom samverkansdiskussioner har teman som behandlats bland
annat varit hedersrelaterad problematik.
Ytterligare ett möte har genomförts med kommunens ansvariga
angående avtalsskrivning och medel från länsstyrelsen.
Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Mjölby kommun
35 kvinnor från Mjölby kommun har varit i kontakt med
Kvinnojouren.
Hela verksamheten beträffande Mjölby har omfattats av ca 290
telefonsamtal samt ett antal e-postkontakter, se ovan. Kontakterna
avser telefonsamtal med stödsökande kvinnor, socialtjänst, advokat,
polismyndigheten, tingsrätt/hovrätt, vårdinrättning med mera.
Vid 46 tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal.
Tillkommer några tillfällen då jourkvinnor åkt till Mjölby för att möta
kvinnor där.
Vid 37 tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till socialtjänst,
polismyndighet, tingsrätt och sjukvårdsinrättning.
En kvinna har bott i jourens skyddade lägenhet i 83 dygn.
Samverkan Vadstena kommun
Vadstena kommun har inte velat ha några samverkansmöten med
Motala kvinnojour under 2010. Kommunen sökte ej medel från
länsstyrelsen under verksamhetsåret. En del medel överfördes dock
från 2009.
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Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Vadstena
kommun
15 kvinnor från Vadstena kommun har varit i kontakt med Motala
kvinnojour.
Hela verksamheten beträffande Vadstena har omfattats av cirka 490
telefonsamtal samt ett antal e-postkontakter. Kontakterna avser
telefonsamtal med stödsökande kvinnor, socialtjänst, kommun,
advokat, polismyndighet och sjukvård.
Vid 26 tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal.
Vid 16 tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till socialtjänst,
polismyndighet, advokat, Migrationsverket med flera.

Länsstyrelsen
Kvinnojouren bjöd in ansvarig tjänsteman, Lisbeth Gustavsson från
länsstyrelsen och Håkan Nilsson från Motala kommun angående
statliga medel som distribueras från länsstyrelsen till jouren via
kommunen. Gunnel Hübinette och Tina Olby presenterade jourens
verksamhet i de tre kommunerna.
Brottsoffersamordning
Tina Olby har deltagit på ett möte på Polismyndigheten i Linköping
med länets brottsoffersamordnare Helena Håkansson, poliser,
brottsofferjourer och kvinnojourer.
Landstinget
Lasarettet i Motala tillsammans med Motala kommun genomförde två
mötet med socialtjänsten, ungdomshälsan, polisen, vårdcentraler och
psykiatrin. Kvinnojouren deltog mycket aktivt under mötena och
presenterade verksamheten samt skapade kontakter. Tyvärr fullföljdes
ej de aktiviteter som mötesverksamheten skulle utmynna i och något
ytterligare möte har ej kallats till.
Deltagare från Kvinnojouren var Gunnel Hübinette och Tina Olby.
Utbildning och konferenser
10 medlemmar i Kvinnojouren har deltagit vid en eller flera av de 12
utbildningstillfällen nedan.
• ROKS, ordförandekonferens, två dagar, Stockholm.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrafem, 2-årsregeln, Stockholm
ROKS, Erfarna jourkvinnor, Stockholm
ROKS årsmöte, Stockholm
Familjehus, Barns sexualitet, RSFU, Motala
Almedalen Visby, 14 olika seminarier inom mäns våld mot
kvinnor. Tina Olby deltog under sin semester.
Länsstyrelsen, Människohandel för sexuella ändamål
Nordiska kvinnor mot våld, Island
Norrköpings kvinnojour, Ekonomisk familjerätt
Härnösands Folkhögskola, jouristutbildning, 3 tillfällen

Kvinnojourer i Östergötland
Det finns tre kvinnojourer i Östergötland, Linköping, Norrköping och
Motala. Under verksamhetsåret har styrelserna träffats 4 gånger hos
varandra. Mötena har bjudit på mycket bra erfarenhetsutbyte
jourkvinnor emellan.
8-marsfirande
Tina Olby deltog i 8-mars-firande på biblioteket i Mjölby med en
föreläsning om Mäns våld mot kvinnor och Kvinnojourens
verksamhet.
Kommunpolitiker bjuds in
Under våren inbjöd Kvinnojouren politiker från Motala, Mjölby och
Vadstena. Ett möte med Motalas politiker och ett med Mjölbys och
Vadstenas. En politiker från varje parti inbjöds på sopplunch och syftet
med mötet var att presentera verksamheten, lokalerna och diskutera
jourens framtid.
Vi såg det som ett viktigt initiativ inför valet då det är betydelsefullt för
beslutsfattarna att känna till verksamheten.
Som en pascha
10 april arrangerade jouren ett möte på Folkets Hus i Motala med
filmaren Svante Tidholm. Han har gjort en film om en bordell
”Pascha” i Köln i Tyskland. Suzanne.Karlsson och Rebecca Isaksson
från Kulturslussen hade tagit fram en film om lycka. Tina Olby hälsade
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beskrev kvinnojoursrörelsens syn på prostitution och sexköpslagen.
Efter filmvisningen berättade Svante Tidholm om sitt arbete med
filmen och hur han tänkte runt temat. Därefter var det
debatt/frågestund om prostitution och den svenska sexköpslagen. Tina
Olby deltog tillsammans med Svante Tidholm i panelen. Anna
Frostemark var debattledare.
Det var ett samarrangemang med Kulturslussen i Motala och
Folkuniversitetet.
25 november
Den 25 november är en dag som proklamerats av FN som dagen för
avskaffande av mäns våld mot kvinnor. Många kvinnojourer i landet
arrangerade möten och manifestationer, så även Motala kvinnojour.
Jouren arrangerade ett möte på Stora torget som utannonserades samt
omnämndes i pressen. Med hjälp av företaget Reklamassistans tog vi
fram vita kvinnosiluetter (se framsida) av ett plastmaterial. Siluetterna
symboliserade dödade kvinnor med namn och ålder. Kvinnojourens
medlemmar och sympatisörer höll i elva siluetter som flankerade
talarstolen. ”Dödsannonser” på dödade kvinnor lades ut på marken
och lystes upp av gravljus och en eldkorg samt bjöd jouren på kaffe.
Mari Malm läste upp namnen på en stor del av de kvinnor som dödats
sedan år 2000, uppgifter som tagits från Aftonbladets reportageserie
om mäns våld mot kvinnor. Tina Olby höll ett tal om kvinnors rätt
och mänskliga och mänskliga rättigheter, Tora Bergström sjöng och
spelade gitarr.
Mötet besöktes av ca 60 personer och rönte stor uppskattning samt
uppmärksammades av pressen.
Importfruar
Kvinnojouren har under året fått kontakt med kvinnor från främst
forna Sovjetunionen som gift sig med svenska män, så kallade
importfruar. Dessa kvinnor möter stora svårigheter på grund av
lagstiftning som säger att de måste vara gifta med mannen i två år
annars blir de utvisade till hemlandet. Kvinnorna kan inte stanna i
relationen på grund av våldet och möter stora svårigheter då hon
tvingas lämna mannen. Jouren har erbjudit boende, stöd och hjälp med
kontakter med myndigheter, advokat med mera. Kontakten med
kvinnorna har underlättats betydligt då jouren har en kvinna som kan
tolka, Valentina Younger.
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Barnverksamhet
Den 29 maj avgick en abonnerad buss från Motala med destination
Liseberg, Göteborg. Mari Malm från Kvinnojouren var ansvarig och
organisatör för resan. Kvinnojouren hade inbjudit kvinnor och barn
som varit i kontakt med jouren under de senaste åren. 11 kvinnor och
16 barn hade en heldag på Liseberg. Kvinnojouren bjöd på resa,
inträde, fika och lunch. Det var en mycket uppskattad aktivitet. Medel
till resan hade bland annat skänkts av organisationer och föreningar.
Barnläger i Missmyra
Länsorganisationen ÖKL arrangerade ett sommarläger för mammor
och barn 5 dagar i Missmyra. Kriterierna var att kvinnan och barnet ska
ha bott på jourens skyddade boende, vilket medförde att endast en
kvinna och hennes barn hade möjlighet att deltaga från Motala.
Lägret var mycket uppskattat av deltagarna.
ROKS
Tina Olby har under året ingått i ROKS arbetsgrupp som arbetar med
kvalitetssäkring av jourernas verksamhet samt i ROKS filmgrupp.
Tina Olby valdes på årsmötet till sammankallande i valberedningen.
Anna Frostemark och Tina Olby representerade Motala kvinnojour på
ROKS årsmöte i Stockholm.
Tina Olby inbjöds att föreläsa på en Roksutbildning enligt jourens
koncept ”Bjud hem din riksdagsledamot”.
ROKS tidning Kvinnotryck skickade en journalist till jouren för att
intervjua och skriva om jourens opinionsbildande arbete. Anna
Frostemark, Gunnel Hübinette och Tina Olby deltog. Det blev två
sidor som berättade om jourens arbetssätt när det gäller
opinionsbildning. Se Kvinnotryck Nr 2 2010.
Verafonden
Verafonden bildades 2005 av de medel som allmänheten betalat in för
att stödja den sexuellt utnyttjade 13-åriga flickans resning i Högsta
domstolen, ett initiativ som togs av Roger Samuelsson. Då Högsta
Domstolen inte ville ta upp ärendet bildades Verafonden av Roger
Samuelsson, flickans pappa samt Tina Olby och Birgitta Blohm från
Motala kvinnojours styrelse. Drygt 800 000 kr har förvaltats och delats
ut till sexuellt utnyttjade barn som polisanmält händelsen.
Fondens medel tog slut under året och fonden ska formellt avslutas
under 2011.
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EKONOMI

Verksamhetsbidrag
Motala kvinnojour har erhållit verksamhetsbidrag från:
• Motala kommun om 247 500
• Mjölby kommun om 100 000 kr
• Vadstena kommun om 40 000 kr
Statliga medel
Statliga medel har erhållits via kommunernas ansökningar till
Länsstyrelsen. Medel från Vadstena kommun var rest från 2009.
• via Motala kommun 450 000 kr
• via Mjölby kommun 137 000 kr
• via Vadstena kommun 132 000
ROKS
Kvinnojouren har erhållit medel från ROKS kvinnofond och barnfond
riktade till särskilt behövande kvinnor och barn.
Utvecklingsmedel från ROKS har erhållits; 20 000 kr främst riktade till
utbildning.
Gåvor
Följande organisationer har skänkt penninggåvor till Kvinnojouren.
• Kyrkans syförening, Kristberg
• Herrestads kyrkliga syförening
• Hogstads syförening
• Mjölby kyrkliga samfällighet, tre tillfällen
• Västra Ny Godegård kyrkliga, två tillfällen
• Vadstena kyrkliga samfällighet, två tillfällen
• Odd Fellow damklubben
• Odd Fellow
• Rebeccalogen Nr 80
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Privatpersoner har skänkt kläder och leksaker som kommit kvinnor
och barn till godo.
MC-klubben Knights skänkte för andra året chokladaskar och smycken
som delades ut som julgåva till kvinnor och barn.
Penninggåvorna har använts till bland annat Lisebergsresan för kvinnor
och barn, se ovan samt till de välkomstpåsar som kvinnor som bor i vår
lägenhet för skyddat boende får. Påsen innehåller mat och
hygienartiklar.
Motala Kvinnojour vill framföra ett varmt tack till alla som aktivt stött
Kvinnojouren med gåvor.
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SLUTORD
Motala kvinnojour har under verksamhetsåret fortsatt utvecklats till en
organisation med stor tillgänglighet och arbetet har präglats av
kontinuitet. Självklart är en av anledningarna till att Kvinnojouren
utvecklas på ett positivt sätt att medlemmarna är engagerade och att det
finns goda ekonomiska förutsättningar. Dessa positiva utgångspunkter i
organisationen medför även att vi har möjlighet att planera
verksamheten omsorgsfullt och långsiktigt.
Extern utbildning av jourmedlemmarna har starkt prioriterats och vi
har kunnat erbjuda flera utbildningstillfällen för de medlemmar som så
har önskat.
Opinionsarbetet har utvecklats och kan bedrivas kontinuerligt. Positivt
är att vårt opinionsarbete även uppmärksammats av ROKS.
Kvinnotryck och andra kvinnojourer.
Vi vill även i år poängtera värdet av att ha två heltidsanställda, dels med
tanke på arbetets tuffa krav och dels beroende på goda
utvecklingsmöjligheter samt möjligheten att aktivt delta i olika
samverkansgrupper och annan utåtriktad verksamhet.
Vi kan inte nog betona värdet av vår nya ändamålsenliga lokal.
Vi ser nu med tillförsikt fram emot ett minst lika aktivt och
framgångsrikt 2011.
Motala, Mars 2011
Tina Olby
Ordförande

Birgitta Blohm
Kassör

Jessica Uhlin
Ledamot

Anna Frostemark
Ledamot

Mari Malm
Ledamot
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