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Organisation och medlemmar
Kvinnojouren Märta är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, som i
feministisk anda ska arbeta mot mäns våld mot kvinnor och barn. Föreningen verkar i
kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult med kontor i Ljungby. Kvinnojouren är
medlem i Roks, Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, samt i Rise
(tidigare Rsci, Riksorganisationen stödcentrum mot incest).
Medlemsantalet har under året varit 64 kvinnor och av dessa har 12 varit aktiva i jourgrupp
och/eller styrelse. Jourkvinnorna arbetar ideellt på sin fritid. Jouren har två anställda, totalt 1,3
tjänst fördelade på 80% respektive 50 %.
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Lägenheter och boende
Kvinnojouren har ett kontor med öppen adress på Märta Ljungbergsvägen i Ljungby. På
kontoret tar vi emot stödsökande kvinnor, journalister, myndighetspersoner och studiebesök.
Medlems- och styrelsemöten samt egna utbildningar hålls också på kontoret.
Jouren har även en lägenhet med hemlig adress för skyddat boende. I början av februari blev
vår skyddslägenhet röjd då en expojkvän spårade en boende kvinna. Kvinnan flyttades
omedelbart och medboende kvinna fick tillfälligt bo hos en jourkvinna innan vidare flytt.
Detta innebar att vi blev tvungna att byta lägenhet vilket tog närmare fem månader. Under
denna tid bodde endast en kvinna på jouren, och då i samråd med handläggare som bedömde
det som säkert för kvinnan.
Hyran för båda lägenheterna har under året uppgått till 143 144 kr.
Jourgruppsverksamhet
Jourverksamheten utanför kontorstid har under året skötts av en jourgrupp bestående av 8
kvinnor. Varje grupp har haft ansvar för sin jourvecka och organiserat den som det passat dem
bäst. Jouren är tillgänglig på telefon mellan kl.08.00 och 22.00 alla dagar. De ideella
jourkvinnorna har funnits som ett socialt stöd och umgåtts med boende kvinnor och barn,
skjutsat till aktiviteter och ibland gjort snabba utryckningar när något speciellt hänt eller måst
åtgärdas på kvällstid eller helger.
Statistik över verksamheten
Under året har 73 kvinnor, själva eller med hjälp av någon annan, vänt sig till jouren för råd
och stöd. Några har endast haft kontakt per telefon men de flesta har kommit till jouren en
eller flera gånger för samtal. I vår skyddslägenhet har 9 kvinnor och 7 medföljande barn bott
under totalt 974 gästnätter.
Vid 29 tillfällen har stödsökande kvinnor med eller utan barn hänvisats vidare på grund av
platsbrist. Begreppet ”platsbrist” har i några fall inneburit att en sängplats har funnits ledig
men boende har behövt eget sovrum. I andra fall då vi har haft möjlighet att ta emot boende
har den hotande mannen haft anknytning till Ljungbyområdet, och det därför inte bedömts
som tryggt för kvinnan att vistas här. Man lägger också ett stort ansvar på medföljande barn
att inte avslöja var lägenheten finns om förövaren finns på orten. Vid några tillfällen har vi
haft någon plats men familjen har varit för stor för att kunna ta emot. I de flesta fall då vi inte
kunnat ta emot kvinnor har förfrågan kommit från socialtjänsten utanför våra tre
bidragskommuner.
Efter önskemål från våra bidragskommuner ska vi redovisa hur många kontakter vi haft med
kvinnor från respektive kommun. Enligt den statistik som förts har vi haft kontakt med 39
från Ljungby, 11 från Markaryd samt 5 från Älmhult. Statistiken är dock inte helt tillförlitlig
då kvinnorna får vara anonyma och vi inte alltid får veta varifrån de kommer.
Totalt har 323 statistikförda stödåtgärder gjorts för kvinnor samt 185 för barn. Trots att vi
försöker vara noga med statistiken vet vi att allt inte kommer med. Exempel på stödåtgärder
kan vara stödsamtal, stöd vid myndighetskontakter, t.ex följa med till sjukvård, polis,
socialtjänst, advokat, domstol, hämta personliga tillhörigheter i bostaden, söka bostad.
Under året har 583 ideella timmar statistikförts. Det är den uppgift som är allra svårast att få
med. Varje samtal, möte, utbildning, utåtriktad aktivitet, körning, social aktivitet,
lägenhetsfix, arbete med hemsidan etc. ska kommas ihåg av de ideella, klart är i alla fall att
någon överrapportering inte har skett. I statistiken ingår inte tid för styrelsearbete/
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styrelsemöten då det inte ingår i statistiken vi lämnar till Roks. Men vi kan enkelt räkna på
150 timmar för ren mötestid plus ett antal timmar till för övrigt styrelsearbete.
Finansiering
Ljungby kommun har bidragit med 210 000 kr, Markaryd med 55 000 kr och Älmhult med
110 000 kr. Markaryd betalade därmed ut 5000 kr mer än vi hade ansökt om. Från
Länsarbetsnämnden erhöll vi 119 776 kr i lönebidrag. I summan ingår även ett mindre
anordnarbidrag från Arbetsförmedlingen.
Kronprinsessan Margaretas minnesfond beviljade 50 000 kr till utbildning. Från
Brottsofferfonden fick vi 10 000 kr, merparten tidigare sökta medel för grundcirklar som
släpat efter sedan föregående år. Från Socialstyrelsen sökte vi 644 659, främst till
lönekostnader. Vi beviljades först 250 000 kr och senare kunde vi ansöka ur ännu en pott,
totalt beviljades 391 365 kr.
I likhet med många andra jourer upplever vi ansökningsförfarandet och redovisningarna till
Socialstyrelsen som tidskrävande och svåra att förstå. Till exempel får medlen inte användas
för insatser i skyddat boende. Då vi söker till lönekostnader är det fullkomligt omöjligt att
dela på hur mycket arbetstid som läggs på olika verksamhetsdelar.
Inkomsten för boende i skyddslägenheten uppgick till 452 747 kr. Summan varierar år från år
beroende på hur hög beläggningen är och om det är andra kommuner som betalar. Om
kvinnan kommer på egen hand betalar hon, om hon har förmåga, 50 kr per dygn. Kommer
kvinnan via socialen i någon av våra tre bidragskommuner är kostnaden 400 resp. 100 kr/
barn. För kvinnor och barn från andra kommuner är kostnaden 800 resp. 200 kr/barn.
En annan inkomst har varit medlemsavgifterna, i år 12 400 kr. I medlemsavgiften på 200 kr
ingår Roks feministiska tidning Kvinnotryck som utkommer med fyra nummer per år.
Jouren har dessutom mottagit 65 565 kr i pengagåvor. Det är en mycket stor summa mot vad
vi brukar få. Den största enskilda pengagåvan kom från det lokala partiet Kommunens Bästa,
som när de avvecklade partiet beslöt att ge överskottet till jouren. Gåvan uppgick till hela
47 078 kr. Flera församlingar inom Svenska kyrkan har skänkt kollekt, allt från någon
hundralapp till den stora summan på 10 000 kr från Unnaryds församling. Vi har även fått
2000 kr av Inner Wheel i Ljungby. Gåvorna är mycket uppskattade då de inte är öronmärkta
till specifika projekt som annars är fallet med fondmedel.
Jouren har även fått saker och kläder skänkta av privatpersoner och butiker. Julklappsinsamling ”En varmare jul” som de senaste åren ordnats av datorföretaget Concid och Hotell
Terraza hanterade i år inga julklappar. Jouren fick liksom tidigare ansöka om presentkort i
Centrumföreningen som vi kunde dela ut till kvinnor vi haft kontakt med, presentkorten togs
tacksamt emot.
En del av vår interna utbildning har bekostats av Roks, även resor till kursorterna
subventioneras numera med 80%. Roks Aurorafond (tidigare Roks kvinno- och barnfond)
bidrog med totalt 14 000 kr som direkt stöd ”guldkant” eller aktiviteter för boende kvinnor
och barn. Största delen betalades ut i december och kommer att användas under 2018.
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Möten och föreningsverksamhet
− Elva ordinarie styrelsemöten
− Två arbetsdagar för styrelsen
− Årsmöte
− Två medlemsmöten med filmvisning Pornland samt föreläsning om IT-spårning
− Två jourgruppsmöten
− Grundcirkel för nya medlemmar
Utåtriktad information, arrangemang, samverkan
-

Träff med Familjefrid Kronoberg för informationsutbyte

-

Temadag för gymnasiet, Haganässkolan Älmhult

-

Gemenskapens Dag, Ljungby

-

8:e mars Molnskugga, biblioteket Ljungby, samarr. flera organisationer

-

ABC-kraften (för nyanlända) Markaryd och Ljungby, 4 tillfällen

-

Riktning Ljungby (för nyanlända)

-

Info USK-studenter, Sunnerbogymnasiet Ljungby

-

Självförsvar, samarrangemang med Träna, 3 tillfällen

-

Smålandsgårdar (Familjehemsvård)

-

Rotary Ljungby

-

25 november/ Julmarknad Gamla Torg

Utbildning, kurser och konferenser
- Roks Pepphelg, Stockholm
- Roks pornografikonferens, Stockholm
- Roks utb.helg för nya jourkvinnor, Stockholm
- Roks regionala utbildningshelg, Göteborg
- Roks årsmöte, Karlstad
- Utbildningsdag hedersvåld, Länsstyrelsen, Växjö
- Temadag Sexuella övergrepp, Länsstyrelsen, Alvesta

- Skyddade personuppgifter, Registerskydd Sverige, Växjö

Jouren samarbetar gärna med andra aktörer då det är lämpligt. Formellt ingår jouren i
samverkan inom länet via nätverket Kvinnofrid Kronoberg som träffas på Länsstyrelsen fyra
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gånger per år. Enkäter och förfrågningar från vår riksorganisation, myndigheter och
journalister besvaras återkommande. Det är mycket positivt att jourernas erfarenheter
efterfrågas men det medför en del tidsåtgång. Vi har också delat med oss av våra erfarenheter
till enskilda personer som behövt dessa för olika studier och forskningsarbeten. Kontakterna
har skett via mejl, telefon eller besök på kontoret vid studiebesök av t.ex socionomstudenter.
Kontakt med massmedia och sociala medier
Under året har jouren varit synlig i media vid flera tillfällen. Annonser, artiklar och insändare
har publicerats i Smålänningen och Smålandsposten. Artiklarna har både gällt specifika frågor
som t.ex pornografi och surrogatmödraskap, och jourens verksamhet i övrigt. Vi har
intervjuats i Radio Kronoberg angående hur bostadsbristen slår mot de kvinnor och barn som
bor på jourerna. Med allt längre boendetider tvingas jourerna ofta säga nej till nya kvinnor
pga platsbrist.
Jourens hemsida har omarbetats och uppdateras nu mer kontinuerligt. Sidan har i snitt 70
unika besökare varje månad. Jouren finns också på facebook där ett par från styrelsen och
jourgruppen har lite extra ansvar att bevaka och lägga ut det som berör jouren.
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Slutord
Det är nu 35 år sedan kvinnojouren Märta bildades. Som på så många andra håll i landet gick
kvinnor samman och startade kvinnojourer för att vi hade fått nog av att samhällets
institutioner inte förmådde ge stöd och skydd till kvinnor och barn som utsatts för mäns och
fäders våld. De första jourerna startade redan i slutet på 70-talet och under 80-talet kan vi tala
om en verklig boom då jour efter jour kom till. Det rådde en gemensam anda av feministisk
kampvilja och systerskap, vi arbetade över partigränser och alla andra tänkbara skillnader mot
ett gemensamt mål; att synliggöra våldet mot kvinnor och att göra något åt det.
Vad har vi hittills uppnått då? Jourrörelsen har varit drivande i att lyfta upp frågan om mäns
våld mot kvinnor på den politiska dagordningen. Kvinnorörelsens budskap under -70 talet
” Det personliga är politiskt” fick en konkret innebörd då vi började tala om våra liv och
erfarenheter av att vara kvinnor i en patriarkal samhällsstruktur. I mötet med stödsökande
kvinnor kunde vi tydligt se och förstå att det inte handlade om enstaka sjuka eller
marginaliserade manliga individer som utövade våldet, lika lite som det var en speciell sorts
kvinnor som utsattes för det. Kvinnojourernas arbete har i högsta grad lagt grunden för en stor
del av den våldsforskning som bedrivs idag och för den våldsförståelse som, åtminstone
offentligt, numera råder. Men denna förståelse måste ständigt försvaras, det krävs inte mycket
förrän det kan kantra över och åter börja förklaras på andra sätt, på individ- eller
kulturell/religiös nivå. Ojämlika könsmaktsstukturer finns som vi i jourerna vet i alla länder,
kulturer och religioner och har ingenting med bakgrund eller social position att göra.
Det går inte att låta bli att nämna #Metoo i detta sammanhang. Under hösten fullkomligt
exploderade det i sociala medier då tusentals kvinnor började dela med sig av vad de utsatts
för i form av sexualiserat våld av manliga chefer och medarbetare. I bransch efter bransch slöt
kvinnor sig samman och berättade, inte olikt den tidiga kvinnorörelsens sätt att säga ”Det
personliga är politiskt”. Till skillnad mot tidigare fick uppropet ett enormt genomslag tack
vare den nya tidens möjligheter till snabb spridning. Och för kanske första gången i historien
går det inte längre att avfärda alla dessa kränkningar, våldshandlingar och maktmissbruk som
privata problem. Och, det har fått konsekvenser för de män som utsätter kvinnorna, män har
fått lämna poster pga sitt beteende både inom kultursektorn och på andra håll. Det har vi
knappast upplevt tidigare mer än möjligen i undantagsfall och då med dömda förövare.
Så, alla kära systrar och alla som stöder kvinnojourernas kamp för en värld där vi kan leva
utan förtryck enbart för att vi är kvinnor, kampen lönar sig och vi ger inte upp!

Ljungby den 24 januari 2017

Karin Tunér, ordförande

Eva-Britt Hjalmarsson

Hanna Norrman Andersson

Jessica Unnestam

Inga-Maj Andersen

Kia Johansson
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