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Verksamhetsberättelse 2012
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 och könsstympning. Det vill säga alla uttryck för mäns
överordning i samhället. Kvinnojouren verkar för kvinnors
rättigheter och 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
för 20 år sedan, 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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Utdrag ur tal 8 mars 2012, Internationella Kvinnodagen och 		
Motala Kvinnojours 20-årsjubileum
• ”Han bara slog och slog.
• Min man slår mig och jag är gravid och förra gången fick jag missfall.
• Det har gått så långt att jag ringer er, men jag tror inte på någonting längre.
• Min dotter är gift sedan 10 år och blivit slagen i 10 år vad ska jag göra.
• Jag har hittat en bostad men jag är rädd att han hittar mig och kommer att
döda mig.
• Min sambo hittar tusen anledningar till att slå mig fast jag inte gör 		
något fel”.
Ja detta är citat från en fransk kvinnojourskvinnas anteckningar om
vad kvinnors första mening var då de ringer till kvinnojouren.
Jag har själv noterat några meningar som jag mött i första samtalet 		
med stödsökande kvinnor.
• ”Hej, jag ringer till dig för jag vet inte vart jag ska vända mig.
• Kan jag få bo hos kvinnojouren för min man har slängt ut mig och vår 		
dotter.
• Jag ska på rättegång och jag är så rädd, kan du hjälpa mig.”
En bok som flera av oss här skulle kunna skriva, vi jourkvinnor 		
som svarat i jourtelefonen och fått det första förtroendet av en utsatt
och misshandlad kvinna.
En kvinna som har fått nog, hon vill förhöra sig om vilka möjligheter
kvinnojouren har att ge stöd och skydd. Hon vill ha råd och 		
vägledning, hon vill komma ifrån våldet och hoten och leva ett annat
liv. Ett eget liv. ”Jag vill ju bara ha lugn och ro” brukar kvinnor säga.
Och det kan ju inte vara för mycket begärt, eller hur?
Jag vill börja med att hylla och ära de kvinnor som varit i kontakt med
kvinnojouren under våra 20 år.
Dessa kvinnor är vår tids hjältar. Det vill jag verkligen från djupet av
mitt hjärta lyfta högt.
Jag har varit aktiv i kvinnojouren i 20 år och säkert mött några hundra
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av de tusentals kvinnor som utsatts för mäns våld och som sökt stöd 		
hos Motala kvinnojour.
Jag tänker på Eva med tre barn under 6 år som var fråntagen allt, bostad,
pengar, makten över sitt eget liv, sin värdighet och självaktning.
Jag tänker på Erna som ville fly från den våldsamma mannen som hotade att
döda henne för som han sa, ”får inte jag dig ska ingen annan få dig.”
Jag tänker på Annika som förlorade sin bästa vän, en undulat, då mannen
dödade den mitt framför hennes ögon. ”Så här kan jag göra med dig också”
var mannens budskap när han vred av huvudet på fågeln.
Jag tänker på Anna som polisanmält sin man för inte mindre än sju brott,
såsom misshandel, våldtäkt, stöld, vapeninnehav mm. Inget åtal väcktes från
åklagarens sida. För Anna kändes det som att hon ljög och det hade inte
hänt då ingen trodde henne.
Jag tänker på den lilla flickan och hennes mamma som fick utstå dagliga
trakasserier och hot tills hon slutligen inte orkade längre.
Jag tänker på Lena med fyra barn som under hela sitt liv fått utstå hugg och
slag och kränkningar men rest sig upp och satt sina barn i främsta rummet,
skyddat sina barn så gott det går samtidigt som hon försöker hålla ihop sitt
eget liv med dagliga sysslorna och med en man som ständigt kränkte henne
och inte släppte henne ur sikte.
Ja, listan kan göras hur lång som helst!
Och då ska vi veta att från den stund kvinnan bestämt sig för att komma
från våldet då börjar en mödosam vandring och kamp i samband med
uppbrottet. Uppbrotten måste planeras vara strategiskt så inte våldet mot
henne och eventuella barn ökar och fortsätter. Uppbrotten kan många
gånger vara en kamp mot tiden då det är ohållbart för henne att bo under
samma tak som förövaren.
Kvinnojouren finns med som stöd under hela processen, från första
kontakten med jouren till rättegången och även därefter om kvinna behöver
och vill.
Under 20 år har Motala kvinnojour mött närmare 3000 stödsökande
kvinnor och en del av dem har även bott på jourens skyddade boende.
Majoriteten av kvinnorna har barn.

Tina Olby/ordförande
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Organisation

Medlemmar
Kvinnojourens medlemsantal uppgår 2012 till 25 kvinnor.

Geografiskt verksamhetsområde

Jourens anställda Mari Malm och Emelie Moberg har under året erbjudits
regelbunden handledning av leg. psykologen och leg. psykoterapeuten Anne
Saari.

Styrelse
Styrelsen under 2012 har bestått av fyra representante n föreningen.

Faciliteter

Tina Olby
Birgitta Blohm
Barbro Wallgren
Mari Malm

ordförande
kassör
ledamot
ledamot

Firmatecknare								
Tina Olby och Birgitta Blohm
Personalansvariga							
Barbro Wallgren och Birgitta Blohm
Medieansvarig								
Tina Olby
Revisor									
Christina Gyberg
Anställningar
		
Tina Olby anställd 80% t om 2012-01-31			
Mari Malm anställd 100% 						
Emelie Moberg anställd 20% 2012-01-31, 				
80% t o m 2012-12-31
Praktikant
Mona Pourmalek 2012-10-01 – 2012-11-26
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Handledning

Motala kvinnojour verkar inom tre kommuner; Motala, Mjölby och Vadstena.
Detta innebär att Kvinnojouren bedriver arbete inom kommunerna och att
kommunerna bidrar ekonomiskt till verksamheten.

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.
Anne-Marie Gehlin och Mari Malm har representerat Motala
kvinnojour i ÖKL fram till årsmötet 2012 då Emelie Moberg och
Sandra Kindström valdes in i styrelsen och Mari Malm utsågs till
valberedare.
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 samt 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 Motala,
Vadstena och Mjölby. Primärt stöttar vi kvinnor och deras barn som utsatts
för mäns våld, arbetar förebyggande och bedriver opinionsbildning för att
förbättra förutsättningarna för alla kvinnor.
Styrelsen
Styrelsen har haft 13 protokollförda möten. Styrelsens uppgift innefattar att
ansvara för föreningens medel, personal och administration samt att leda
och utveckla verksamheten tillsammans med medlemmarna. Styrelsemötena
har varit öppna för medlemmarna. Emelie Moberg, anställd, har varit
adjungerad.
Medlemsmöten och arbetsmöten 					
Föreningen har haft 14 protokollförda medlemsmöten inklusive årsmötet.
Jourens sommaravslutning i juni och sista medlemsmötet i december
präglades av trevlig samvaro med mat trevligheter.		
Medlemsmötena har behandlat olika, för jouren, aktuella frågeställningar
och händelser. Medlemmar har även deltagit i arbetsmöten med planering av
olika aktiviteter exempelvis arrangemanget inför jourens 20-årsjubileum.
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. Jouren har således haft
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. Under
kvinnans vistelse i lägenheten har jourkvinnor daglig kontakt med henne.
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Jourexpedition och möteslokal					
Kvinnojourens jourexpedition och möteslokal är sedan tre 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, information om jourens
arbete samt opinionsbildning.
Ett säljblad med rubriken ”Vad gör de egentligen på Kvinnojouren?” skickades
ut med ett erbjudande om föreläsning/information om Kvinnojourens
verksamhet och om problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Bladet
innehöll även inbjudan till studiebesök på Kvinnojouren. I samma utskick
bifogades även foldrar från respektive kommun. Utskicket sändes till
gymnasieskolor, folkhögskolor, organisationer, föreningar, vårdinrättningar,
kyrkor, bibliotek och myndigheter inom Motala, Mjölby och Vadstena
kommuner.
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 blivande yrke. Detta
gäller även gymnasieelever som i sitt projektarbete valt att arbeta med mäns
våld mot kvinnor och närliggande områden.
Informationstillfällena har ägt rum dels i Kvinnojourens lokal och dels
utanför jouren på skolor och organisationer i de tre kommunerna. Drygt
650 personer har fått information om Kvinnojourens verksamhet och mäns
våld mot kvinnor vid sammanlagt 47 tillfällen, varav 16 tillfällen utanför
jouren.
Jouren har även varit aktiv i utåtriktad verksamhet med offentliga möten
såsom 8 mars och cykelprojektet för dödade kvinnor samt debattartiklar och
insändare. Se nedan.
Tina Olby, Mari Malm och Emelie Moberg har svarat för informationen/
föreläsningar.
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Information/föreläsningar 						
• Klasser från gymnasiet och vuxenutbildning, Motala och Vadstena, flera
tillfällen
• Utbyteselever från Sydafrika
• Enskilda elever som valt tema runt Kvinnojourens verksamhet för sitt 		
projektarbete, flera tillfällen
• Blivande socionomer
• Socialsekreterare från Motala kommun
• Socialtjänsten Mjölby kommun
• Samverkansgruppen Mjölby, flera tillfällen
• Enskilda kommunpolitiker, Motala och Mjölby flera tillfällen
• Kommunstyrelsen, Motala
• Riksdagspolitiker, Motala
• Landstingspolitiker, Motala
• Soroptimisterna Mjölby
• Läkarstudenter från Universitetssjukhuset Linköping, två tillfällen.
• Offentligt möte 8 mars, jourens 20-årsjubileum
• Offentligt möte på Stora Torget i Motala, cykelprojektet för dödade 		
kvinnor
• Stora Torget, Centrumföreningen
• Dagfolkhögskolan, Motala
• Brottsofferhandläggare, Polisen Linköping
• Arbetsförmedlingen, Motala
• S-kvinnor, Motala
• Missmyra ÖKLs sommarläger
• Linköpingsjourens 30-årsjubileeum
• Enskild polis, Motala
• Poliser, polishuset, Motala
• Missionskyrkan, Sjökumla
Media
Kontakter med media är en viktig del i jourens opinionsarbete och under
året deltog och omnämndes Kvinnojouren vid 47 tillfällen i media. Av dessa
utgör tre tillfällen intervju i radio P4 med Tina Olby om bland annat jourens
finansiering, Socialstyrelsens nya krav på kvinnojourerna och kommunerna
samt kontaktförbud. Två debattartiklar har publicerats angående 25 november
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om dödade kvinnor och om Cykelprojektet för dödade kvinnor.
Tina Olby har varit pressansvarig.
Några exempel
• 24/1 Bonasignalen, intervju med Tina Olby angående jourens			
20-årsjubileeum.
• 6/2 Motala & Vadstena Tidning, Östgöta-Correspondenten angående 		
riksdagsledamoten Andreas Norléns besök på jouren med anledning 		
av rapporten ”Vem ska tro på mig?”
• 15/2 Östgötatidningen, se 6/2.
• 6/3 Östgöta-Correspondenten angående Kvinnojourens 20-årsjubileum.
• 9/3 Motala & Vadstena Tidning angående Kvinnojourens 20-årsjubileum.
• 15/3 Östgötatidningen angående Kvinnojourens 20-årsjubileeum.
• Motala & Vadstena Tidning, Dagens Ros till Kvinnojouren angående 		
Kvinnojourens 20-årsjubileum.
• Motala & Vadstena Tidning, Närbild, Mari Malm intervjuad om sin 		
konst och arbete på Kvinnojouren.
• 5/5 Motala & Vadstena Tidning angående att Tina Olby utsedd till 		
kandidat till 2012 års Motalaförebild på grund av engagemang och arbete
i Motala Kvinnojour.
• Ett flertal presentationer av kandidaterna under maj månad.
• 9/7 Motala & Vadstena Tidning angående att Tina Olby blev utsedd till
2012 års Motalaförebild.
• 29/8 Motala & Vadstena Tidning, Dagens Ros angående mammors och
barns resa till Kolmårdens djurpark.
• 1/9 Motala & Vadstena Tidning, MC-klubben Knights omnämner		
Kvinnojouren mottagare av gåvor.
• Septembernummer av Kvinnotryck, Tina Olby intervjuad angående 		
Cykelprojektet för dödade kvinnor.
• 21/9 Motala & Vadstena Tidning angående Cykelprojektet för dödade 		
kvinnor.
• 21/9 Östgöta-Correspondenten angående Cykelprojektet för dödade 		
kvinnor.
• 28/9 Östgötatidningen angående intervju med Tina Olby och angående
Cykelprojektet för dödade kvinnor.
• 1/10 Östgöta-Correspondenten angående Linköpings Kvinnojours 		
30-årsjubileum där Motala Kvinnojour uppvaktade.
• 22/11 Motala & Vadstena Tidning angående inför välgörenhetskonsert 		
där Kvinnojouren ska bli en av mottagarna.
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• 20/12 Motala & Vadstena Tidning angående Röda Korsets 			
julklappsinköp till jourens barn, Emelie Moberg och Jessica Henulin med
son på bild.
• 22/12 Östgöta-Correspondenten angående julgåvor till jourens kvinnor
och barn.

Studiecirkel
Två studiecirklar har startats under året varav en har avslutats och flera nya
kvinnor blev medlemmar i Kvinnojouren. En cirkel kommer att avslutas under
våren 2013. Sammanlagt har elva intresserade kvinnor deltagit vid 19 tillfällen
under året.

Vid tre tillfällen har artiklar med bild placerats på förstasidan. De händelser som
rönt stor uppmärksamhet hos pressen är Motala Kvinnojours 20-årsjubileum,
Cykelprojektet för dödade kvinnor och 2012-års Motalaförebild.
Tina Olby har kontaktat viss press med anledning av språkbruk såsom
”kvinnovåld” och ”pimpa”.

Anmälan till Ro, Reklamombudsmannen
På initiativ av Emelie Moberg anmäldes en annons för Vintage Garage
i Motala som könsdiskrimminerande och sexistisk reklam då en kvinna
framstår som ett sexobjekt utan koppling till en bilverkstad.
Annonsen fälldes av Ro enligt Internationella Handelskammarens regler för
reklam.
Välgörenhetskonsert
Röda Korset i Motala arrangerade en välgörenhetskonsert tillsammans med
Frälsningsarmen, Rädda Barnen och Ria. Intäkterna fördelades och Röda
Korset valde att inhandla julgåvor till Kvinnojourens kvinnor och barn vilket
blev mycket uppskattat av mottagarna.

Hemsida och blogg
Jessica Henulin och Emelie Moberg har uppdaterat hemsidan 		
www.motalakvinnojour.se med aktuella händelser, exempelvis information
om ny studiecirkel, årsmötet, offentliga arrangemang såsom jourens
20-årsjubileum och Cykelprojektet för dödade kvinnor. Hemsidan länkar
även till tidningsartiklar som är relevanta för verksamheten.
Tina Olby har skrivit inlägg på Motala Kvinnojours blogg. Teman
har varit om kvinnors strategier, socialtjänsten och om män med makt.
Annonsering
Motala kvinnojour annonserade i;
• Motala & Vadstena Tidning
• Östgötatidningen
• Östgöta-Correspondenten
Annonserna handlade om kvinnojourens verksamhet, ”Kvinnor stöder
kvinnor” samt starten av en ny studiecirkel. Jouren har även annonserat inför
jourens offentliga arrangemang såsom 20-års-jubileet och Cykelprojektet för
dödade kvinnor.
Vid flera tillfällen har annonserna specifikt riktats till Mjölby kommuns
invånare.
Jouren har även använt sig av evenemangskalender i Motala & Vadstena
Tidning och Östgöta-Correspondenten inför offentliga arrangemang.
I Motala & Vadstena Tidning har jouren en stående annons om jourens
öppettider och telefonnummer.
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Foldrar, säljbrev och affischer
Kvinnojourens foldrar om verksamheten och om mäns våld mot kvinnor har
omarbetats och tryckts, likaså jourens säljblad och affischer. Även nytryck av
jourens lilla Motalafolder och Vadstenas folder har gjorts.

Motalas förebild 2012
En jury bestående av representanter från Motala & Vadstena Tidning, Motala
kommun, Motala Turistbyrån och IFK bandy valde ut och nominerade fem
representanter för Motalas förebild 2012. Tina Olby, Motala Kvinnojours
ordförande, var en av de nominerade med motiveringen:
”Tina Olby har i 20 år jobbat med att hjälpa utsatta kvinnor och hennes mål är
att få ett slut på mäns våld mot kvinnor och avskaffa Kvinnojouren”.
Tina Olby fick flest röster av motalaborna och blev därmed Motalas förebild
2012.
Den uppmärksamhet som utmärkelsen medförde, rönte god publicitet
och spridning om Motala Kvinnojours verksamhet.
Besök av riksdagsledamot
Riksdagsledamoten Andreas Norlén besökte Kvinnojouren för att presentera
en rapport som han tillsammans med riksdagskollegan Ewa Thalén Finné
tagit fram. Under titeln ”Vem ska tro på mig? - Mäns våld mot kvinnor och
annat våld i nära relationer” presenteras 50 konkreta förslag för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor.
Besöket uppmärksammades av pressen.
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Samverkan Motala Kvinnojour, kommuner, myndigheter samt politiker
Samverkan är ett ledord som inte minst uttrycks av Socialstyrelsen och avser
samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer som möter utsatta
kvinnor och barn i sin verksamhet.
Motala kommun har för detta tillsatt en kvinnofridssamordnare som sedan
våren 2012 heter Jessica Röös och arbetar på socialkontoret.
Sammanlagt har samverkansmöten där kommunen varit sammankallande
uppgått till åtta tillfällen varav Vadstena kommun deltagit vid sju tillfällen
och Mjölby kommun vid tre tillfällen. På vissa möten här även representanter
från polis och Brottsofferjour deltagit.
Tre av mötena har hållits på Kvinnojouren. Teman har bland annat
varit finansiering och Socialstyrelsen bok ”Våld” samt Socialstyrelsen
förhållningssätt till samverkan mellan kommuner och kvinnojourer.
Samverkan med Mjölby kommun har skett regelbundet med fyra möten
under året och hållits i Mjölby. Deltagare har representerat Mjölby
socialtjänst, Ungdomshälsan, Vårdcentralen, skolkurator, polisen och
Brottsofferjouren. Teman har bland annat varit Kvinnojourens arbete och
mäns våld mot kvinnor samt om barn som lever i våldsamma miljöer.
Vadstena kommun har inte kallat till några enskilda samverkansmöten med
Kvinnojouren utan valt att delta i samverkansmöten i Motala.
Jourens anställda har deltagit i så kallade spindelmöten i Motala runt en
viss kvinna och hennes barn, vid fyra tillfällen. Övriga deltagare har varit
representanter från socialtjänst, skola, BUP samt personal från förskola med
flera. Samverkan har även skett gentemot Ulaxvillan i Motala.
Jouren har även bjudit in och kontaktats av kommun- och landstingspolitiker
för presentation och diskussion om Kvinnojourens verksamhet och framtid
samt tillfrågats om bärigheten i motioner som rör mäns våld mot kvinnor.
Kvinnojouren samverkar även runt enskilda kvinnor med socialtjänst och
polis i de tre kommunerna i de fall kvinnan så önskar.
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Om statistiken
Vid närmare analys och jämförelse med tidigare verksamhetsårs statistik
framgår att antalet unika kvinnor som varit i kontakt med Motala Kvinnojour
under 2012 är ungefär samma. Men vi ser att antalet stödåtgärder per kvinna
har ökat där antalet fysiska stödsamtal ökat mest. Detta ser vi som positivt.
Antalet telefonsamtal och e-postmeddelanden utgör drygt 3 500 varav den
absoluta majoriteten avser kontakter med stödsökande kvinnor följt av
kontakter med olika myndigheter.
Antalet barn som dessa kvinnor har, som jouren fått kännedom om är 		
ca 180.
För jouren kända polisanmälningar uppgår till 60 stycken, som utgör
ca 35 % av jourens kontakter. En siffra som ligger högre än den nationella
siffran på 20-25%.
47 kvinnor har tydligt valt att inte polisanmälan mannen. Övriga kvinnor har
vi ingen uppgift om.
6 kvinnor har erhållit kontaktförbud gentemot mannen.
Ovanstående siffrorna avser samtliga tre kommuner.
43 kvinnor från kommuner som ej är anslutna till Motala Kvinnojour har
haft kontakt med jouren, ofta via andra jourer eller socialtjänster.
Statistik Motala kommun
101 kvinnor från Motala kommun har varit i kontakt med kvinnojouren.
Fyra kvinnor och tre barn har bott i jourens lägenhet för skyddat boende,
totalt 242 boendenätter.
Vid 365 tillfällen har stödsökande kvinnor haft stödsamtal med jourkvinnor
främst i jourens samtalsrum, men även i lägenheten för skyddat boende och
hemma hos kvinnan, en ökning med ca 40 %.
Vid 58 tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till polisen, tingsrätt/
hovrätt, vårdinrättning, socialtjänst, advokat/juridiskt ombud, bobutik,
förskola/skola, försäkringskassa, arbetsförmedling, Migrationsverket,
Skatteverket alternativt bank.
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Statistik Mjölby kommun
16 kvinnor från Mjölby kommun har varit i kontakt med kvinnojouren.
Två kvinnor och sju barn har bott i jourens lägenhet för skyddat boende,
totalt 298 boendenätter.
Vid 47 tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal på jouren
och vid några tillfällen då jourkvinnor åkt till Mjölby kommun för att möta
kvinnor där.
Vid sex tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till polisen, tingsrätt/
hovrätt, vårdinrättning, socialtjänst, advokat/juridiskt ombud, bobutik,
förskola/skola, försäkringskassa, arbetsförmedling, Migrationsverket,
Skatteverket alternativt bank.
Statistik Vadstena kommun					
7 kvinnor från Vadstena kommun har varit i kontakt med 		
Motala kvinnojour.
Vid 14 tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal på
jouren.
Vid sju tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till polisen,
tingsrätt/hovrätt, vårdinrättning, socialtjänst, advokat/juridiskt ombud,
bobutik, förskola/skola, försäkringskassa, arbetsförmedling, Migrationsverket,
Skatteverket alternativt bank.
Länsstyrelsen
Tina Olby och Mari Malm och Emelie Moberg har deltagit på fyra möten
med Länsstyrelsen. Mötena har behandlat Socialstyrelsens meddelandeblad
samt handboken ”Våld.” Länsstyrelsen har arrangerat utbildning om våld
mot kvinnor med missbruk och funktionshinder och våldsutsatta barn, som
flera medlemmar deltagit på.
Länsstyrelsen har en ny jämställdhetshandläggare som deltog på ett
samverkansmöte med Motala kommun.
Socialstyrelsen
Maj 2012 ansökte Motala kvinnojour 180 000 kr och erhöll 75 000 kr
i augusti från Socialstyrelsen. Medlen har använts enligt beslut av
Socialstyrelsen. Medlen avsåg informationsspridning om Motala Kvinnojour
och var våldsutsatta kvinnor kan få stöd. Vidare har vi tagit fram rutiner,
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riktlinjer och en blankett för uppföljning av kvinnor som varit i kontakt med
jouren.
Även en utvärderingsblankett för kvinnor boende har tagits fram som ett led i
jourens kvalitetssäkring..
Aktiviteter och åtgärder för barn som bevittnat våld och själva upplevt våld
ska sättas mer i fokus och rutiner för detta togs fram.
Medlen är redovisade och ny ansökan för 2013 har skickats in till
Socialstyrelsen.
Brottsoffersamordning
Tina Olby, Mari Malm och Emelie Moberg har deltagit på tre möten på
Polismyndigheten i Linköping med länets brottsoffersamordnare, poliser,
brottsofferjourer och kvinnojourer.
Ytterligare en brottsoffersamordnare har tillsats och har besökt Motala
Kvinnojour för information om verksamheten.
Landstinget
Ingen organiserad kontakt förekommer med landstinget förutom att
läkarstudenter kommer till jouren vid två tillfällen per år och får information
om jourens verksamhet och mäns våld mot kvinnor.
Enskilda kuratorer har kontaktat jouren för samverkan runt utsatta kvinnor.
Landstinget tillsammans med Motala kommun inbjöd till deltagande i äldreåret, vilket vi tackat ja till och planerar föreläsning och filmvisning. Någon
vidare planering runt temat har inte skett från Landstinget och kommunens
sida.
Två landstingspolitiker har varit i kontakt med ordförande angående
motion till landstinget avseende utbildning om mäns våld mot kvinnor för
landstingsanställda.
Utbildning och konferenser
Motala Kvinnojour har som medveten målsättning att erbjuda medlemmarna
utbildning i så stor utsträckning som är möjlig. Särskilda medel söks för att
göra det möjligt.
Sammanlagt 19 medlemmar i Kvinnojouren har deltagit vid en eller flera av
21 utbildningstillfällen.
Den främsta utbildningsarrangören är ROKS, vår riksorganisation, som
erbjuder ett flertal utbildningar per år och som ofta får högsta betyg. Under
året har medlemmar deltagit i sammanlagt sju utbildningstillfällen som
arrangerats av ROKS.
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2:end World Conference of Women´s Shelter
Tina Olby deltog på konferensen i Washington 25/2 – 3/3. Konferensen
finansierades i huvudsak av speciellt sökta fondmedel och deltagarens egna
medel. Konferensen kunde följas via rapportering dagligen på ROKS hemsida. Tina Olby har också rapporterat angående konferensens innehåll på
medlemsmöte.
Höje Kursgård
21-22 september arrangerade jouren en egen utbildningshelg med övernattning för jourens medlemmar på Höje kursgård på Omberg. Temat var
i huvudsak att stärka jouren socialt och att diskutera arbetssätt och framtid.
Vidare erbjuds feministiskt självförsvar, filmvisning och tipspromenad. Helgen var mycket uppskattad. Medel har sökts och erhållits för en fortsättning
med uppföljning under våren 2013.
Kvalitetssäkring 16/4
Som fortsättning på tidigare internutbildning i kvalitetssäkring av jourens
arbete, genomfördes en fortsättning på temat på ett medlemsmöte. ROKS
utbildningsmaterial låg till grund för utbildningen. Tina Olby, Mari Malm
och Emelie Moberg höll i utbildningen.
Almedalsveckan
Tina Olby deltog under Almedalsveckan på Gotland tillsammans med ROKS
representanter samt besökte ett 15-tal seminarier inom kvinnojourens område
såsom stalking, kontaktförbud, surrogatmoderskap, jämställdhet, våld mot
äldre kvinnor samt diverse debatter. Tina Olby har rapporterat om veckan på
ett medlemsmöte. Hela deltagandet finansierades av egna medel.

Övrig utbildning
• ROKS, Socialstyrelsens nya riktlinjer och boken ”Våld”, Stockholm
• Motala kommun, Hedersrelaterat hot och våld, Motala
• Mjölby kommun, Normaliseringsprocessen, Mjölby
• ROKS, Sexuellt våld, Stockholm
• Länsstyrelsen, Kvinnor i missbruk, Elsa, Norrköping
• Feministiskt Perspektiv, Stockholm
• ROKS, Inspirationshelg, Göteborg
• Polisen, Kontaktförbud, Linköping
• Regionsförbunden Södra Småland, Alla gör motstånd, Växjö
• Rättspsykiatriska Regionskliniken Vadstena, Stalking, Linköping
• ROKS, Kvalitetssäkring, Föreningsteknik, Våld mot äldre kvinnor, Ny
teknik, Stockholm och Malmö
• ROKS, visning av filmen ”Vi som överlevde”, debatt.
• Länsstyrelsen, Dubbelt utsatt, Linköping
• ROKS, Nya jourkvinnor, Stockholm
• ÖKL, Motiverande samtal, Norrköping
Samverkan jouranställda i Motala och Linköping
Anställda på Motala Kvinnojour och Kvinnojouren Ellinor i Linköping
har träffats fyra gånger under året för att diskutera och stärka jourernas
samarbete och arbete. Jourerna tog fram en gemensam debattartikel inför
cykelprojektet om dödade kvinnor.
Ordförande Tina Olby tillsammans med Kia Eriksson Lind, ideell jourkvinna,
uppvaktade Kvinnojouren Ellinor på 30-årsjubileet med tal, sång och tavla
målad av Mari Malm.
Motala Kvinnojour 20-årsjubileum
Motala kvinnojour bildades januari 1992 och valde att uppmärksamma
20-årsjubeleet på internationella kvinnodagen 8 mars.
Inför jubileet inbjöds särskilda gäster i jourens nätverk samt annonserades i
pressen med inbjudan till allmänheten. Särskilda affischer trycktes upp.
Lokalen var Godtemplargården i Motala, som dukades upp under temat
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”kafferep”. Eva Bohlin skänkte hembakade kakor och bröd. Jessica
Henulin var konferencier, Tina Olby höll ett tal som sammanfattade 20 års
verksamhet, skådespelaren Malin Kärrbrink framförde ett uppskattat program
med bland annat en nyskriven dikt på temat kakor samt våld mot kvinnor.
Uppvaktning från Camilla Egbert kommunstyrelsens ordförande och Kerstin
Lundberg, kommunstyrelsen, Malin Olsson ROKS styrelse, Katinka Ingves
Linköpings Kvinnojour, Christel Rydinger ÖKL och Hultsfreds Kvinnojour,
ReklamAssistans, samt privatpersoner.
Jubileumskvällen var mycket uppskattad av medlemmar och besökare och det
resulterade i tidningsartiklar samt dagens Ros i Motala & Vadstena Tidning.
Cyklar för dödade kvinnor
Två kvinnor från Olofströms Kvinnojour, Karin Svensson och Kristina
Westman startade ett cykelprojekt från Umeå i Norr till Olofström i söder
för att sätta fokus på dödade kvinnor. 189 kvinnor har dödats av man i nära
relation från år 2000. Lika många mil har de cyklat som antalet dödade
kvinnor. På vägen stannat till vid olika kvinnojourer för att uppmärksamma
detta. Den 20 september var det Motalas tur.
Kvinnojouren välkomnade dem på Stora Torget med ljus och kvinnosiluetter
som symboliserade dödade kvinnor. Rebecca, Demi och Gudrun Rönsen
sjöng och spelade Gabriellas sång och Spring för livet. Tina Olby höll tal och
intervjuade cyklisterna som berättade om sin resa och om dödade kvinnor.
Drygt 50 intresserade mötte upp samt lokalpressen. Efter mötet inbjöds det
till soppa i jourens lokal. Cyklisterna sov över i lokalen och trampade vidare
nästa dag.
”Cykelprojektet” har rönt stor uppmärksamhet i hela Sverige.
Barnverksamhet 							
För fjärde året i rad arrangerade Motala kvinnojour en bussresa med kvinnor
och barn som jouren har haft kontakt med. I år avgick en abonnerad buss 25
augusti från Motala med destination Kolmårdens djurpark. Mari Malm från
kvinnojouren var ansvarig och organisatör. 8 kvinnor och 19 barn deltog.
Kvinnojouren bjöd på resa, inträde, fika och lunch. Det var en mycket
uppskattad resa. 								
En tacksam mamma skickade in dagens ros till Motala & Vadstena Tidning.
Medel till resan hade främst skänkts av Birgittafonden, organisationer samt
föreningar.
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ÖKL arrangerade, som tidigare år, ett sommarläger för mammor och barn
som länets kvinnojourer haft kontakt med. Sommarlägret var i 14-17 juni.
Medlemmar från Motala Kvinnojour deltog aktivt under veckan, se ÖKL.
Fyra kvinnor och sex barn från Motala deltog.
25 november arrangerade en grupp jourkvinnor julpyssel för mammor och
barn som haft kontakt med jouren. Fem mammor och åtta barn deltog.
Vid jul hade både privata givare, handeln och Röda korset köpt julklappar
till kvinnor och barn som haft kontakt med jouren. Julklapparna lämnades
till jouren och Emelie Moberg och Mari Malm agerade jultomtar.
Mottagarna blev mycket glada.
Under året har jouren ansökt och fått medel från Socialstyrelsen för att
förbättra stödet till barn på jouren. Arbetet med detta har påbörjats och
kommer att fortsätta som permanent inslag i verksamheten.
ROKS
Tina Olby har under året ingått i ROKS valberedning, ROKS arbetsgrupp
som arbetar med kvalitetssäkring av jourernas verksamhet samt i ROKS
språkgrupp.
Kia Lind Eriksson och Sandra Waldau representerade Motala Kvinnojour på
ROKS årsmöte i Stockholm.
Tina Olby deltog på ROKS årsmöte i egenskap av
valberedningsrepresentant.
Tina Olby har föreläst om kvalitetssäkring vid tre tillfällen på ROKS
regionala utbildningar i Luleå, Stockholm och Malmö.
Jourens medlemmar har flitigt deltagit på ROKS utbildningar.
ROKS tidning Kvinnotryck har intervjuat Tina Olby angående färgen lila
samt deltar hon med bild på ROKS kampanj ”What kan we do? Plenty Sisters!
Tillsammans gör vi skillnad. Systerskapet ger dig styrkan”.
ÖKL
Kvinnojourens medlemmar har deltagit på utbildning arrangerade av
ÖKL den 27 oktober 2012. Föreläsare var Josefine Grände och tema var
samtalsmetodik.
Anne-Marie Gehlin, Mari Malm, Emelie Moberg och Sandra Kindström har
medverkat på ÖKL:s årliga sommarläger för mammor och barn. Mari Malm
och Emelie Moberg föreläste angående könsdiskriminerande reklam.
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Ekonomi
Verksamhetsbidrag
Motala kvinnojour har erhållit verksamhetsbidrag från:
• Motala kommun om 244 000 kr
• 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 samtliga kommuner var en rest från 2011.
• via Motala kommun 300 000 kr
• via Mjölby kommun 73 336 kr
• via Vadstena kommun 75 000 kr
Statliga medel från Socialstyrelsen som jouren sökt självständigt beviljades
med 75 000 kr och är starkt villkorade av Socialstyrelsen.
ROKS
Kvinnojouren har erhållit medel från ROKS kvinnofond och barnfond
riktade till särskilt behövande kvinnor och barn.
Utvecklingsmedel från ROKS har erhållits med 20 000 kr, främst riktade till
utbildning.
Brottsoffermyndigheten
Medel har sökts för kostnader till 20-årsjubeleet och erhöll 30 000 kr.
Medel har sökts för utbildningshelg och erhöll 25 000 kr, utbildningen ska
genomföras 2013.
Resestipendier
Resestipendier söktes och 13 000 kr erhölls från Ylva Erikssons minnesfond
för 2:end World Conference of Women´s Shelters.
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Penninggåvor till jouren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odd Fellows Damklubb, två tillfällen
Kyrkan, Borensberg, två tillfällen
Soroptimisterna, Mjölby
Rebeccalogen nr 80 Sofia Isberg, två tillfällen
Hogstads syförening
Syföreningen Muntra fruarna, Mjölby
Göta Kanal Rotaryklubb, Motala
Birgittafonden
Rebeccalogen nr 20 Katarina, Vadstena
Vadstena kyrkliga missionskrets
Privatperson
Skeppsås, sopplunchgäster

De skänkta penninggåvorna har främst använts till barnverksamheten samt
till den välkomstpåse som samtliga kvinnor erhåller då de flyttar in i jourens
lägenhet för skyddat boende.
Övriga gåvor
Privatpersoner har skänkt pengar, kläder, leksaker, möbler och husgeråd som
kommit kvinnor och barn till godo.
MC-klubben Knights skänkte för fjärde året julgåvor som delades ut till
kvinnor och barn som jouren haft kontakt med under året.
Lekia skänkte biljetter till leklandet Bill och Bull samt julklappar till barnen.
Röda Korset skänkte också julklappar till kvinnor och barn som de
inhandlade för medel som skänktes på en välgörenhetskonsert vilken bland
andra Röda Korset arrangerade.
Eva Bohlin har varit en trogen bagerska, som har försett kvinnojouren med
hembakade kakor och bullar och levererade även samtligt kaffebröd till
20-årsjubeleets kafferep.
Konstnärer har skänkt tavlor till jouren som är avsedda till kvinnor som har
kontakt med jouren.
Motala Kvinnojour vill framföra ett varmt tack till alla som aktivt stött
kvinnojouren med gåvor.
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Slutord
Vid utgången av 2012 kan vi i Motala Kvinnojours styrelse se tillbaka på
ännu ett år av ett utomordentligt jourarbete, aktiviteter, informationsinsatser,
utbildningar, opinionsarbete och möten av olika slag.
Motala kvinnojour kan åter lägga ett positivt verksamhetsår bakom sig. 2012
har varit intensivt och jouren har fortsatt utvecklats till en organisation med
kontinuitet, kvalitet och stort engagemang.
Styrelsen vill tacka alla aktiva medlemmar för god samverkan och ett gott
jourarbete och sist men inte minst jourens anställda Mari Malm och Emelie
Moberg för deras engagemang och goda arbete.
En utveckling som vi måste ge akt på inför 2013 är att det finns tendenser från
Socialstyrelsens sida att beskära kvinnojourernas självständighet och starkt
villkora och styra vår verksamhet. Detta kan vara kvinnojourernas nästa stora
kamp.
Vi ser dock fram mot goda förutsättningar så att jourverksamheten kan
fortsätta att vara självständig och hålla samma tillgänglighet, standard och
kvalitet samt utvecklas vidare.

Motala, mars 2013
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Tina Olby		
Ordförande 		

Birgitta Blohm
Kassör		

Mari Malm
Ledamot			

Barbro Wallgren
Ledamot

Några ord från avgående ordförande
Efter 21 års medlemskap och aktivitet i Motala Kvinnojour avgår
jag nu som jourens ordförande sedan många år. Det har varit år
av hopp och förtvivlan på flera sätt. Ett ständigt hopp i stödet till
kvinnorna och deras barn om ett liv utan våld och ett ständigt
hopp i den årliga kampen för Motala Kvinnojours överlevnad.
Den förtvivlan jag mött i kvinnornas och barnens våldsutsatthet
och som jag stundom också känt in på bara kroppen har satt sina
spår i hjärtat.
Min tid i jouren har lärt mig och gett mig mycket som jag absolut
inte vill vara utan. ”Kamp lönar sig” har hela tiden varit mitt
motto i striden både för kvinnorna och barnen samt i för jourens
fortsatta existenser och finansiering.
Ett stort och varmt tack till alla kvinnor och barn jag mött och till
alla härliga jourkvinnor som varit aktiva i kvinnojouren under
alla dessa år.
Tina Olby
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