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KVINNOJOUREN ELLINOR OCH 

TJEJJOUREN BEATA 
 

1 INLEDNING 

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata startade 1982, respektive 1999. Det är en ideell, religiöst 

och partipolitiskt obunden förening vars övergripande mål är att i feministisk anda verka mot alla 

former av förtryck mot kvinnor och tjejer. Föreningens verksamhet består av stödarbete för kvinnor, 

tjejer och barn som utsätts för mäns våld, våld i hederns namn och våld i lesbiska relationer. Andra 

delar av föreningens arbete är utåtriktat och förebyggande samt opinionsbildande. Vi anser att mäns 

våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och den yttersta konsekvensen på den könsmaktstruktur 

som råder i vårt samhälle. Föreningen är medlem i Riksorganisationen för Kvinnojourer och 

Tjejjourer i Sverige (Roks).  

Kvinnojourer och tjejjourer är viktiga alternativ till kommunal- och privat kvinnofridsverksamhet. Det 

är viktigt att värna det ideella arbetet; det finns en systerskaps- och solidaritetsfilosofi i det som är en 

bärande del i kvinno- och tjejjourens verksamhet. Föreningens verksamhet bygger på respekt för de 

stödsökande kvinnornas och tjejernas kompetens och resurser. Tjejjourens arbete riktar sig särskilt 

till unga kvinnor och tjejer. Verksamhetsberättelsen redogör för både kvinnojourens och tjejjourens 

verksamhet. 

 

2 ORGANISATION 

2.1 STYRELSE 
Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beatas styrelse bär ytterst ansvar för att föreningen arbetar 

enligt syfte och uppsatta mål, samt verksamhetsplan. Styrelsen är också arbetsgivare och ansvarar för 

personalen på jouren. Styrelsen hade 10 protokollförda möten under året. Under 2019 ansvarade 

Catrin Gunnarsson, Dragana Pavlovic och Inger Janefjord för arbetsgivarfrågor kopplat till 

verksamheten. Alla arbetsgrupper hade en kontaktkvinna i styrelsen. Efter årsmötet 2019 hade 

styrelsen följande sammansättning:  

 

Ordförande Dragana Pavlovic  

Vice ordförande Therese Björn Johansson 

Sekreterare Catrin Gunnarsson 

Ledamöter:  

Inger Janefjord  

Gun-Marie Frejd 

Celina Persson  
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Johanna Wahlbäck  

Heléne Gran 

Janni Ottey 

2.2 IDEELLA JOURKVINNOR OCH JOURTJEJER 
Under 2019 hade Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata 84 medlemmar, varav ca. hälften varit 

aktiva i någon av arbetsgrupperna.  

2.3 PERSONAL 
Kvinno- och tjejjouren hade under 2019 sex anställda, varav tre kuratorer, en tjejjourssamordnare, 

en kvinnojoursstödjare och en verksamhetssamordnare. Olivia Svensson som under året arbetat som 

tjejjourssamordnare har också stöttat upp i kvinnojourens verksamhet och tagit emot kvinnor till det 

hemliga boendet, haft stödsamtal och föreläst i flera olika sammanhang. I och med ökat behov samt 

ekonomiskt tillskott från Socialstyrelsen under årets andra halva kunde Olivias tjänst tillfälligt utökas 

till 80 och sedan 100 procent.     

Esmeralda Rojas De Pulgarin, kvinnojoursstödjare (50 %)  

Therese Thyr, kurator och barnansvarig (100 %)   

Elisabeth Algborn, kurator (100 %)  

Heléne Bergengren, kurator (100 %) 

Olivia Svensson, tjejjourssamordnare (50 – 100%) 

Katarina Strömfelt, verksamhetssamordnare (100 %) 

 

2.3.1 Utbildning och handledning för personal 

Kuratorer, verksamhetssamordnare och tjejjourssamordnare har under året haft handledning en gång 

i månaden hos legitimerad psykolog via Psykologpartners i Linköping.  

Under året har kuratorer och verksamhetsamordnare vidareutbildat sig i ACT, acceptence and 

commitment therapy, som är en gren inom kognitiv beteendeterapi. Utbildningen genomfördes under 

två heldagar hos Psykologpartners i Linköping. Utbildningen genomfördes tillsammans med personal 

från Motala Kvinnojour och anpassades för verksamheterna. Anställda har under året fortbildat sig 

inom ämnen såsom barns upplevelser av våld, säkerhet på nätet samt FREDA- standardiserade 

bedömningsmetoder vilket är ett verktyg som används för att bedöma risker och våldsutsatthet.   

Vidare har boendestödjaren genomfört en coachutbildning, vilket har inneburit att jouren får ännu 

mer kompetens att möta de kvinnor, tjejer och barn vi möter dagligen.   

2.3.2 Arbetsplatsträffar och övriga personalaktiviteter 

Personal och styrelsens personalgrupp hade under året 10 arbetsplatsförlagda träffar. Personalen 

hade även möten med Motala kvinnojour två gånger per termin för att diskutera, samverka och 

utbyta kunskap, idéer och erfarenheter.  

Under 2019 hade personalen två trivseldagar, en hel- och en halvdag. Vårens halvdag spenderades i 

Kisa på drejningskurs. Där fick personalen göra egna skålar och äta god lunch och eftermiddagsfika. 

Heldagen gick av stapeln i december och spenderades för andra året i rad Himmelsby spahotell. Det 

blev en oerhört avkopplande dag som var välbehövlig för både kropp och själ.  
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2.4 ÅRSMÖTE 
Årsmötet 2018 hölls den 28 februari på Quality Hotel Ekoxen Linköping. Mötesordförande var 

Astrid Brissman. 26 medlemmar, samtliga röstberättigade, var närvarande. Till valberedningen valdes 

Margareta Ekdahl och Anitha Sehlberg Siv Nordqvist och Lina Strömfors valdes till 

verksamhetsrevisorer. Till auktoriserad revisor valdes Jenny Abrahamsson, RTL ekonomi och 

revision AB. Dragana Pavlovic (ombud), Hanna Lekedahl (ombud), Emelie Klinga (observatör) och 

Matilda Henebäck (observatör) valdes som representanter till Roks årsmöte. 

2.5 EKONOMI  
Verksamhetsbidrag från Linköpings kommun utgjorde Kvinno- och Tjejjourens stomme för att 

bedriva verksamhet under 2019. Bidraget regleras i ett 4-årigt avtal (2016-01-01 -2019-12-31). 

Arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal påbörjade under 2019. Det nya samverkansavtalet 

innebär att jouren nu har ett avtal som sträcker sig från 2020-01-01 till 2024-12-31 med en möjlighet 

till förlängning i ytterligare fem år.   

Statsbidrag och organisationsbidrag från Socialstyrelsen möjliggjorde att Kvinnojouren och Tjejjouren 

2019 kunde driva verksamheten på samma nivå som tidigare samt även utöka verksamheten. Jouren 

var sedan tidigare beviljad statsbidrag för verksamhetsåret. Socialstyrelsen erbjöd Kvinno- och 

tjejjourer att söka extra statsbidrag för andra halvan av året. Jouren ansökte och blev beviljad 284 

879 kronor under hösten. Pengarna skulle användas innan årsskiftet. Pengarna användes till stor del 

för att köpa in teknisk utrusning och nytt material.   

IOP-avtalet med Mjölby kommun bidrog till jourens ekonomi och täckte de insatser av Kvinnojouren 

och Tjejjouren som riktades specifikt till kvinnor och tjejer från Mjölby.  

Verksamheten har under 2019 tacksamt mottagit gåvor av större och mindre omfattning, från både 

organisationer, stiftelser och privatpersoner. Vi är otroligt tacksamma och stolta för alla gåvor!  
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2.6 ROKS 
Kvinno- och tjejjouren är medlem i Roks, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. 

Roks anordnade konferenser och utbildningar som både ideella och anställda deltog i.  

2.6.1 Roks årsmöte  

Roks årsmöte hölls 2019 i Luleå, hemstaden för Kvinnojouren Iris och Tjejjouren i Luleå. Dragana 

Pavlovic, Hanna Lekedahl, Matilda Henebäck och Emelie Klinga deltog från jouren. Sammanlagt deltog 

130 joursystrar från kvinno- och tjejjourer som är medlemmar i Roks.   

2.6.2 Ekonomiskt stöd från Roks  

Jouren mottog under året 16 000 kronor från Roks kvinno- och barnfond, Aurorafonden. Dessa 

pengar användes bland annat till kvinnor och barn som flyttade från jouren till egna boenden och var i 

behov av nya möbler och husgeråd, samt kläder och barnaktiviteter.  

 

3 VERKSAMHETSÅRET 2019  

Under verksamhetsåret 2019 har Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata bestått 71 medlemmar, 

som på något sätt varit aktiva i någon av arbetsgrupperna, i styrelsen eller gjort insatser utanför de 

grupper som finns i jouren. 

3.1 VERKSAMHETSÅRET I SIFFROR (STATISTIK) 
 

30 aktiva ideella jourtjejer i Tjejjouren Beata har lagt ner 1691 timmar på att stötta tjejer, samt 

arbeta utåtriktat med utbildning och opinionsbildande arbete under 2019. Sammanlagt har Tjejjouren 

Beata, både ideella jourtjejer och anställd tjejjourssamordnare stöttat 340 tjejer som kontaktat 

jouren via chatt, telefon och mail.  

16 ideella jourkvinnor i Ellinor har sammanlagt lagt 1516 timmar på att stötta kvinnor via 

telefonjour, som kontaktkvinnor och under andra sociala aktiviteter under 2019. Anställda och ideella 

har under 2019 haft kontakt med 214 kvinnor. Den största delen av dessa kvinnor har mottagit 

stödsamtal via telefon, eller på jourens kontor med anställda kuratorer.  

I jourens barngrupp, Barnhjältarna, har 4 ideella jourkvinnor varit aktiva i att anordna och genomföra 

aktiviteter för barn och mammor som bor eller har bott på jouren. I jourens lägenhetsgrupp har 4 
jourkvinnor under året arbetat med att förbättra boendemiljö för de kvinnor och barn som bott i 

jourens hemliga lägenheter.  

Under 2019 bodde 13 kvinnor och 16 barn i jourens hemliga lägenheter. Precis som föregående år, 

2018, syns detta år en minskning av antal boende i de hemliga lägenheterna. 2018 bodde 16 kvinnor 

och 25 barn i jourens lägenheter och 2017 var siffrorna 24 kvinnor och 26 barn. Det är svårt att peka 

på enskilda anledningar till detta, men en förklaring kan vara att de förfrågningar jouren fått från olika 

kommuners socialnämnder blivit färre och har ändrat karaktär. Till stor del har förfrågningar från 

andra kommuner än Linköping berört hedersärenden. En del av dessa ärenden har jouren tackat nej 

till på grund av tidigare styrelsebeslut som fastställt att vår jour ej kan tillgodose det stödbehov en del 
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unga tjejer, utsatta för hedersförtryck och våld, har. Anställda gör dock alltid individuella 

bedömningar kring de förfrågningar som inkommer. Ibland har vi tvingats hänvisa till andra jourer 

eller skyddade boenden med tillgång till exempelvis personal dygnet runt. Detta för att kvinnan ska få 

det bästa stödet i sin unika situation. Anställda på jouren upplever även att de ärenden som vi arbetar 

med blir allt mer komplexa, vilket i sin tur leder till att arbetet med de kvinnor och barn som bor på 

jouren upptar mer av arbetstiden. Komplexiteten består bland annat i större risker, allvarligare 

hotbilder, samt att ta hänsyn till och flera förövare. Exempel på ett sådant ärende kan vara en kvinna 

med barn som är utsatt för våld av sin partner, men även befinner sig i en hederskontext med stor 

press på sig att gå tillbaka till mannen. Det kan utöver det även finnas försvårande omständigheter 

som inkluderar exempelvis uppehållstillstånd och vårdnads- samt umgängesfrågor.  De allt mer 

komplexa fallen syns även bland de kvinnor som enbart kommer till jouren för stödsamtal.  

3.2 UTVECKLINGSARBETE 
Under 2019 handlade en stor del av utvecklingsarbetet att utveckla jourens utåtriktade material och 

sociala medier. En del i arbetet syftade till att tydliggöra för yttre aktörer att vi är en gemensam 

förening, samt för att stärka bandet mellan kvinnojouren och tjejjouren internt. Därför skapades en 

ny logotyp, gemensam för Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata och de tidigare separata 

logotyperna togs bort. En del av utvecklingsarbetet har även inneburit en uppdatering av 

Kvinnojouren Ellinors hemsida och ny grafisk profil som tagits fram av en kommunikationsbyrå.  

Utvecklingsarbetet har inte bara rört det utåtriktade, utan även organisationen och den dagliga 

verksamheten. Anställda i jouren har vid två tillfällen träffat en organisationspsykolog för att komma 

arbeta fram nya lösningar i olika processer, effektivisera det dagliga arbetet samt dela upp uppgifter i 

arbetsgruppen. Då personalgruppen inte arbetat så länge tillsammans har detta varit nödvändigt för 

att skapa sammanhållning och skapa tydliga riktlinjer som är starkt grundade i gemensamma 

värderingar. Inte minst för att bibehålla den feministiska ideologin och jourens grundprinciper och 

värderingar i det dagliga arbetet, som under de senaste åren genomgått en 

professionaliseringsprocess. En del i professionaliseringen har varit att jouren frångått tidigare 

manuella journalsystem till att börja använda ett digitalt journalsystem som levereras av yttre aktör. 

Även regler och styrningsdokument kring skyddade boenden har skärpts och förändrats vilket har 

ställer högre krav på skyddade boendens personal och den kompetens de innehar. Kvinnojouren 

Ellinor och Tjejjouren Beata lägger stor vikt vid att uppnå kompetens- samt utbildningskrav 

Socialstyrelsen ställer, då vi anser det vara viktigt att kunna ta emot så många av de kvinnor och barn 

som är i behov av skydd och stöd som möjligt. Detta innebär att både ideella jourkvinnor och 

jourtjejer, samt anställda på jouren, bör delta i utbildningsinsatser som en del i jourens utveckling.  

Internt har utvecklingsarbetet, precis som tidigare år, även handlat om att bibehålla och stärka 

jourens ideella krafter. Jouren anordnade 2019 två grundutbildningar för nya jourkvinnor och 

jourtjejer. En av grundutbildningarna förlades under en intensiv, men mycket uppskattad helg, i början 

av året. Den andra grundutbildningen sträckte sig över en heldag och sex måndagskvällar. Sammanlagt 

deltog 25 personer i grundutbildningarna.  

3.3 SAMVERKANSARBETE 
Samverkan med andra aktörer, organisationer, Linköpings kommun och Mjölby kommun, samt 

politiker, är mycket viktig för jourens arbete och fortsatta vidareutveckling. Under året har jouren 

med stor glädje tillsammans med Linköpings kommun arbetat fram ett idéburet offentligt partnerskap 

som kommer att ersätta det tidigare avtal jouren haft med kommunen. Det idéburna offentliga 

partnerskapet sträcker sig över fem år, fram till år 2025. Partnerskapet reglerar hur jouren och 

kommunen ska samverka och vilken part som ansvarar för vad.  
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Jouren har under året samverkat och deltagit i olika evenemang, samt arbeten, med både Linköpings 

kommun, folkvalda politiker och andra aktörer. Under hösten 2019 anordnades bl.a. en föreläsning 

med Caroline Engvall tillsammans med Novahuset. Den 25 november samverkade vi också med 

Novahuset, samt MÄN i Linköping och Drop the act under den ljusmanifestation som anordnades på 

Stora torget i Linköping.   

Utöver samverkansarbete läggs stor vikt vid att knyta nya kontakter vid exempelvis konferens och 

utbildning, samt vårda de kontakter jouren har med andra aktörer. Jouren har deltagit i Linköpings 

kommunens samverkansträffar för personal som arbetar med våld i olika former, samt träffar 

anordnade av BRIS för att samverka kring vad vi kan göra för att i större utsträckning belysa barns 

utsatthet i familjer där en förälder utsätter den andra för våld.  

3.4 UTBILDNING OCH KONFERENS 
Under 2019 har Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata deltagit i flera utbildningar, både internt i 

konferenser anordnade av Roks, samt i andra sammanhang. Jouren har exempelvis varit 

representerade på Barnafridskonferensen i Linköping där vi bland annat tog del av ny forskning inom 

området barns utsatthet för våld. Jourkvinnor och jourtjejer har också deltagit i fortbildning och 

konferens anordnade av Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland.  

4 KVINNOJOUREN ELLINOR 

4.1 ELLINORS STÖDVERKSAMHET 
Det centrala i Kvinnojouren Ellinors verksamhet är det stöd som erbjuds till kvinnor och barn som 

blivit utsatta för våld. Stödet består av olika delar så som telefonjour, samtalsbesök, hemliga boenden 

och praktisk hjälp till kvinnorna och barnen. Allt arbete bottnar i en feministisk analys av mäns våld 

mot kvinnor, som innebär att vi ser samhällsstrukturer samt mäns överordning och kvinnors 

underordning som en del i förklaringen till att våld mot kvinnor förekommer i stor utsträckning i hela 

världen.  

Stödverksamhetens kärna är samtalsstöd i olika former. Samtalsstöd erbjuds de kvinnor som kommer 

till jourens hemliga lägenheter, samt kvinnor från Linköping med omnejd som kontaktar jouren och 

vill träffa någon att prata med. Verksamhetens mål är att alla kvinnor som kontaktar jouren ska bli 

erbjudna ett första möte på jouren. En del av de kvinnor som kommer på samtal blir återkommande 

samtalskontakter, medan andra endast kommer vid ett tillfälle och känner att deras frågor och 

funderingar har blivit besvarade. En del kvinnor har vi enbart kontakt med via telefon eller mail. 

Kvinnor från hela landet kontaktar jouren för råd och stöd över telefon.  

Kvinnojourens erfarenheter från snart 40 års arbete är att våldet utövas av män i alla samhällsskikt, 

alla religioner, kulturer och samhällen. Vår kunskap bygger på tusentals timmar av möten med 

kvinnor och tjejer och även ämneskunskap från utbildningar. Jouren arbetar med kvalitetssäkring för 

att alla möten med kvinnor och tjejer ska vara trygga och likvärdiga, och för att anställda och ideella 

ska vara förtroliga med sin uppgift samt ha tydliga ramar och regler som stöd för arbetet.  

Kvinnojouren är för många stödsökande den första kontakten när de väljer att ta steget och berätta 

om sin utsatthet och söka stöd för att förändra den. 2019 var det, likt tidigare år, vanligast att 

kvinnor tog kontakt med jouren på egen hand. Detta faktum är viktigt och belyser behovet av en 

fristående, icke-myndighetsverksamhet för att kvinnor ska våga ta första steget och berätta om sin 

utsatthet.  
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Kvinnojouren arbetade med att ge kvinnor och barn i boendet stöd efter att de flyttat från boendet 

genom uppföljningssamtal, ge icke boende kvinnor stödsamtal, bistå kvinnor och barn med övriga 

insatser så som kontakt med polis, advokat, socialtjänst, vård, bank, Försäkringskassan, Skatteverket, 

barnomsorg, skola, fikaträffar, samt aktiviteter för barnen.  

4.2 LÄGENHETSGRUPPEN  
Lägenhetsgruppen består av ideella jourkvinnor och samordnas av Esmeralda Rojas som är anställd 

som kvinnojourstödjare. Syftet med lägenhetsgruppen är att se till att de hemliga lägenheterna är 

trivsamma och välkomnande för de kvinnor och barn som tillfälligt bor på jouren. Under året har 

jouren bytt ut en av de hemliga lägenheterna och lägenhetsgruppen har köpt in nödvändig 

hemutrustning till den nya lägenheten samt gjort fint. Lägenhetsgruppen har även gjort om 

barnrummet i jourens kontorslägenhet och julpyntat i lägenheter samt på kontoret.  

5 TJEJJOUREN BEATA 

5.1 BEATAS STÖDVERKSAMHET  
Den största delen av tjejjourens stödverksamhet sker via telefon och ett chattverktyg där de som 

chattar är anonyma. Eftersom många unga tjejer är mer bekväma och vana att chatta jämfört med att 

prata på telefon är det väldigt viktigt att kunna erbjuda den stödformen. Stödsamtalen är bekräftande 

och stöttande och syftar till hjälp till självhjälp för tjejen som söker stöd.  

Chatten har varit öppen två timmar på kvällen på tisdagar och torsdagar. Telefonen har varit öppen 

två timmar på kvällen på tisdagar och två dagar i veckan på kontorstid. Tjejjouren har även stöttat 

tjejer via mejl och via möten på kontoret. Dock är det inte lika vanligt med den typen av kontakt.  

Återkommande ämnen i stödsamtalen har varit kroppen, sexuella övergrepp, ångest och 

självmordstankar och relationer. Vi ser att behovet hos unga tjejer att ha någon att prata med är 

stort och många gånger är vi de första som får höra deras berättelse. Troligen får vi det förtroendet 

eftersom de är anonyma när de hör av sig till oss och eftersom vi inte har anmälningsplikt. Det gör 

oss unika jämfört med andra instanser för unga tjejer.  

5.2 TJEJJOUREN BEATA 20 ÅR  
Under verksamhetsåret 2019 fyllde tjejjouren Beata 20 år vilket firades med två jubileumsevent; ett 

internt event för medlemmar och före detta medlemmar och ett utåtriktat event där politiker, 

samarbetsorganisationer och intresserade bjöds in. Det interna eventet hölls på våren. Då firades 

jubileet med middag, fest och musikalisk underhållning på restaurang Hagdahls.   

Det utåtriktade eventet hölls på hösten och bestod av panelsamtal om feminism och framtiden samt 

musikalisk underhållning från jourtjejen Emelie Larsson och coverbandet Kvinnokamp, där två 

jourtjejer är med. De som deltog i panelsamtalet var Jenny Westerstrand (Roks), Niklas Österberg 

(Drop the act och MÄN), Line Jansson (Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer) och Karin 

Linkhorst (Länsstyrelsen Östergötland). Syftet med eventet var att uppmärksamma tjejjourens arbete 

och att diskutera hur vi når ett jämställt samhälle. Det kom cirka 70 personer för att lyssna på 

panelsamtalet och det fanns även utrymme för mingel och nätverkande mellan organisationer med 

liknande intressen och mål. En av sakerna som sas under samtalet var att vi i framtiden behöver 

utvecklas mot att bli mer intersektionella genom att arbeta med flera former av förtryck samtidigt 

som det sas att vi ska arbeta med det vi är bra på, vilket är mäns våld mot kvinnor.  
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En härlig grupp bestående av nuvarande och tidigare jourkvinnor och jourtjejer som firade Beatas 20-

årsjubileum tillsammans den 8 juni 2019. 

 

6 UTÅTRIKTAT OCH OPINIONSBILDANDE ARBETE 

Ett av jourens mål är att öka allmänhetens kännedom om mäns våld och förtryck mot kvinnor, tjejer 

och barn, samt att informera om det arbete vi utför och vilket stöd vi kan erbjuda. Ett av 

tillvägagångssätten är att medverka i media och driva frågor och debatt, samt uppmärksamma aktuella 

händelser och synas under dagar som exempelvis Internationella kvinnodagen, 8 mars, samt 25 

november, FN:s instiftade dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. 2019 uppmärksammades den 25 

november, numera traditionsenligt, med en ljusmanifestation på Stora torget i Linköping. Denna gång 
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var flera aktörer med och samverkade, bland annat Novahuset och MÄN Linköping. Den 8 mars 

fanns jouren representerad på Linköpings universitet, Ekholmens centrum, samt på stadsbiblioteket 

för att sprida information om mäns våld mot kvinnor och det arbete jouren gör.  

För andra året i rad medverkade Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata under Linköpings 

stadsfest. Där hade jouren ett eget tält med tävlingar och aktiviteter för besökare där målet var att 

prata med så många som möjligt om jourens viktiga arbete, samt att lyfta frågan om mäns våld mot 

kvinnor som ett strukturellt samhällsproblem generellt.  

Informationsmaterial delades ut på vårdcentraler, bibliotek, skolor och myndigheter i Linköping och 

Mjölby. Vi spred också information om kvinnojouren, verksamheten, samt mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld via vår hemsida, Facebook och Instagram. Hemsidan och Facebooksidan 

uppdaterades med aktuell information och länkar under året.   

MR-dagarna, Mänskliga rättighetsdagarna, anordnades 2019 på Konsert och kongress i Linköping. 

Jouren fanns representerad i en monter tillsammans med Motala Kvinnojour. Olivia och Katarina som 

är anställda på jouren höll även i ett miniseminarium på temat våldets konsekvenser för hälsan. Temat 

för MR-dagarna 2019 var Rätten till hälsa.  

Utöver de utåtriktade evenemang som haft syftet att sprida kunskap och opinionsbilda, har vi även 

blivit inbjudna till att föreläsa och informera i olika sammanhang. Vi har exempelvis föreläst på 

socionomprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet, för läkarstudenter, hemtjänstpersonal i 

Mjölby kommun, på grund- och gymnasieskolor i Linköpings kommun, Lunnevad folkhögskola, för 

olika politiska partier och ungdomsförbund, samt för personal på Försäkringskassan. Kvinnojouren 

Ellinor och Tjejjouren Beata blir kontinuerligt inbjudna till att delta i olika utbildningssammanhang, 

både av andra organisationer och ideella föreningar, av kommunala instanser samt av privata aktörer. 

Vår målsättning är att kunna erbjuda olika former av föreläsningar riktade till de verksamheter, eller 

människor vi träffar, samt att i så hög grad som möjligt tacka ja till de förfrågningar vi får.  

 

 

 

 

 

 

 

7 BARNHJÄLTARNA 

7.1 AKTIVITETER UNDER VERKSAMHETSÅRET  
Barnhjältarna är till för att planera och utföra roliga aktiviteter för barn som bor eller har bott på 

jouren i våra hemliga boenden. Aktiviteterna syftar till att barnen ska känna att de har ett normalt liv 

och för att de ska få ha kul. Aktiviteterna fungerar även som en kontaktyta mellan mammorna där de 

får träffas och prata. Under verksamhetsåret 2019 har barnhjältarna gått på bio, haft pysselkväll, haft 

halloweenfest, grillat och lekt i lekpark. Barnhjältarna gjorde även tillsammans med fler jourkvinnor 
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en större utflykt till Astrid Lindgrens värld. Utflykten kunde genomföras med hjälp av finansiering från 

stiftelsen Tappra barn.   

 

 

8 AVSLUTNING  


