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Som om det inte är svårt nog att bryta sig 
loss från ett förhållande där partnern slår, 
hotar och trycker ner henne. Var ska hon 
bo? I många delar av vårt land är det nästan 
omöjligt att snabbt få tag i en bostad med 
rimlig hyra, vilket leder till att många kvinnor 
blir kvar på de skyddade boendena längre. Det 
i sin tur leder till att det kan vara svårare att få 
plats för nästa kvinna som kommer till jouren 
och behöver skydd.

Ändå står det i Socialstyrelsens allmänna 
råd om Socialnämndens arbete med våldsut-
satta kvinnor och barn som har bevittnat våld 
(SOSFS 2009:22) att Socialnämnden bör kunna 
erbjuda en våldsutsatt kvinna hjälp att söka 
och skaffa ett permanent boende. 

Kvinnojouren i Marks kommun i Västra Göta-
land hade tur: De träffade en engagerad lokal-
politiker som dessutom satt i det kommunala 
bostadsbolagets styrelse. Med politikerns hjälp 
klubbades beslutet igenom att utsatta kvinnor 
skulle få förtur i bostadskön. Läs mer om detta i 
reportaget på sidan 8–9. Botkyrka och Göteborg 

är två andra kommuner med alternativa lös-
ningar: I stället för att kvinnan och eventuella 
barn lämnar den gemensamma bostaden kan 
mannen få en tillfällig bostad, läs på sidan 7.

Tyvärr intresserar sig en del män inte alls för 
den sortens lösning. Den förutsätter nämligen 
att han är villig att ändra sitt beteende.

Det är tydligt att Sverige behöver fler lägenheter 
med rimliga hyror. I väntan på att det ska byggas 
mer bostäder, har kvinnojourer lyckats bygga upp 
goda samarbeten med lokala bostadsbolag som 
resulterat i att kvinnor kan lämna jouren för en 
egen bostad. Ett exempel är Kvinnojouren i Olof-
ström som vi skriver om på sidan 4–5. 

Välkomna till vinterns Kvinnotryck med 
tema boende, ett ämne som förhoppningsvis 
blir en viktig valfråga år 2014! K
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Temat finns alltid att  
läsa på www.roks.se

Boende
jourfokus:

J
En kvinna söker hjälp för att komma undan en man 
som utsätter henne för våld. Hon får komma till 
kvinnojourens jourlägenhet och stannar där en tid. 
Men hur ska hon komma vidare därifrån? 

I flera delar av landet råder stor bostadsbrist och 
det är svårt att få tag i en hyresrätt. En del av de 
kvinnor som har bott i jourens lägenhet kan bli 
nekade hyreskontrakt om de saknar inkomst eller har 
skulder. Det sociala nätverket kan också ha försvunnit 
för den vars livsutrymme kvävts under flera år. På 
följande sidor berättar jourkvinnor vilken situation 
de står inför. Möt representanter från kommuner och 
Hyresgästföreningen. 
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jourfokusJEn kvinna har fattat 
beslutet att lämna 
mannen som slår 

och söker sig till en 
kvinnojour. Hur ska 
hon få egen bostad 

när hon lämnar jour-
en? Kvinnojourerna 

har en viktig roll i 
att utbilda bostads-

bolag och fastighets-
skötare i hur de kan 

hjälpa till och hur 
ekonomiskt våld 

fungerar.

text och foto:  
marja beckman

Att ha någonstans att bo räknas till ett av 
människans grundläggande behov. För att den 
som har utsatts för hot och våld ska kunna 
bearbeta sina erfarenheter är det viktigt att ha 
en trygg plats dit hon kan dra sig undan.

Det finns skyddade boenden, såväl ideella som 
kommunala, i de flesta kommuner i Sverige – 
men de är bara tillfälliga. Den dag kvinnan och 
hennes eventuella barn vill flytta vidare till en 
mer permanent bostad kan det bli stopp. Dels på 
grund av att en kvinna som lämnar sin man kan 
ha utsatts för ekonomiskt våld och därför har fått 
skulder, dels då hans kontroll kan lett till att hon 
inte längre har arbete. Ett ytterligare hinder för 
att komma vidare är den bostadsbrist som råder i 
stora delar av landet.

– Förra sommaren blev vår externa lägen-
het röjd. En kvinna blev överfallen och åkte 
in på sjukhus. Lägenheten var till för kvinnor 
som inte kunde bo i vårt hus eftersom de hade 
tonårssöner eller husdjur. Efter överfallet sa 
vi upp lägenheten då den inte kändes säker. Vi 
kunde inte ha det skalskydd med koder och bra 
fönster som vi har i vårt hus, och vi hade inte 
kontroll över hur folk kom och gick där, berättar 
Linda på Kvinnojouren i Umeå.

Jouren vände sig därför till kommunen för att 
få en ny extern lägenhet, men där tog det stopp. 
Trots att över ett år har gått sedan uppsägningen 
har jouren fortfarande inte fått någon ny lägen-
het. Orsaken är bostadsbrist. På kvinnojouren 
märks det tydligt att de har förlorat ett boende.

– Lägenheten vi sade upp var en stor trea där 
vi kunde ha två kvinnor boende samtidigt eller 
en kvinna med flera barn, en gång bodde en 
kvinna med åtta barn där, berättar Linda.

Nu får de stödsökande kvinnorna i stället 

trängas i kvinnojourens eget hus, som vanligt-
vis har plats för fyra kvinnor med barn, som 
mest upp till tolv personer. 

– Vi har flera gånger trängt in folk som har 
fått bo på bäddsoffan, i vårt samtalsrum eller i 
vårt rum för barn. Det är ingen bra lösning. 

Kvinnojouren har förtursplatser i bostads-
kön, men Linda konstaterar att det ”är kö till 
den kön” eftersom även socialtjänstens kvinno-
fridsmottagning står i förturskön.

När en kvinna har bott i det skyddade 
boendet i tre månader höjer jouren hyran för 
kommunerna, men det hjälper sällan.

– Det är i princip ingen som kommer häri-
från efter tre månader, säger Linda.

Kvinnojouren har haft möte med lokala poli-
tiker, där de berättade att de under årets första 
sex månader tvingades till att neka boende för 
31 kvinnor och 30 barn på grund av platsbrist 
– lika många som hela förra året. Bostadsbrist 
är den främsta orsaken till ökningen av antalet 
sökande, tror Linda.

– Det är en jobbig arbetssituation för oss på 
jouren att träffa dessa kvinnor som vill lämna 
sina män men inte kunna hjälpa dem. Det tär 
verkligen på oss, säger hon.

I Olofström, en liten ort i Blekinge med  
cirka 15 000 invånare, finns visserligen ingen 
bostadsbrist, men om en kvinna har betalnings-
anmärkningar kan det ändå vara svårt att få en 
hyreslägenhet. 

– I vår kommun är socialen inte behjälplig 
med att skaffa permanent boende. Om en 
kvinna har valt att lämna mannen och har 
vänt sig till socialen men inte fått hjälp med 
varken ett akut eller permanent boende, så 

Ett tryggt hem

jour er na  h jä lp er  t i l l  med:
•  Besöker eller lägger motioner till kom-

munfullmäktige och informerar lokala 
politiker om situationen för de kvinnor 
som har sökt sig till jouren för stöd.

•  Informerar bostadsbolagen om vad 
ekonomiskt våld innebär.

•  Utbildar fastighetsskötarna i hur de 

kan upptäcka våldet och ta kontakt 
med kvinnorna utan att männen 
märker det. Företaget Amphi har en 
interaktiv utbildning för fastighets-
ägare om samverkan mot våld i nära 
relationer. Se: http://amphi.se/utbild-
ning/vaga-fraga

Karin Svensson, Olofströms 
kvinno- och tjejjour.
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•  Bostadsbrist i kommunen gör att kvinnan 
tvingas bo kvar i jourlägenheten längre än 
planerat, vilket i sin tur leder till brist på 
plats hos jouren.

•  Hon har skulder och/eller saknar arbete.
•  Flickor under 18 år som bor med förövaren 

har sällan rätt att få ett eget hyreskontrakt.

Hinder för stödsökande att få egen bostad

försöker vi hitta lösningar så att hon inte be-
höver flytta tillbaka till förövaren, säger Karin 
Svensson, vice ordförande på Roks och anställd 
på Olofströms kvinno- och tjejjour.

En kvinna som länge har levt i ett förhållande 
där hon blivit utsatt för våld av sin partner har 
ofta förlorat sitt sociala nätverk. Dessutom 
kan det ibland vara för farligt att flytta hem 
till släktingar där mannen kan hitta henne. 
Olofströms kvinno- och tjejjour har byggt upp 
ett nätverk av fastighetsägare och kvinnojourer 
i både den egna och i andra kommuner. Att 
flytta bort från kommunen där förövaren bor 
kan ibland vara nödvändigt. 

Olofströms kvinno- och tjejjour har infor-
merat fastighetsägarna om hur ekonomiska 
maktförhållanden kan se ut för att göra dem 
medvetna om att kvinnorna ofta inte har 
betalningsanmärkningar på grund av att de 
har slarvat. Ekonomiskt våld kan till exempel 
innebära att mannen ser till att räkningar som 
står på kvinnan förfaller till betalning, så att 
hon får betalningsanmärkning. Han kan också 
lägga över sina lån på henne så att hon blir 

skuldsatt. När bostadsbolagen har förståelse 
för detta är chansen större att de vågar hyra ut 
bostäder till kvinnor som ska lämna jourens 
lägenhet.  

– Många bostadsbolag vill ha en borgens-
man, men då får vi förklara att det kan vara 
extremt svårt för misshandlade kvinnor om 
de saknar ett socialt umgänge. Det är klart att 
bolagen behöver sköta sina företag, men vi för-
söker hitta sätt att kompromissa, till exempel 
med provkontrakt, säger Karin Svensson.

Fastighetsskötarna eller vaktmästarna, som 
ofta rör sig i bostadsområden och träffar de 
boende, kan utbildas i hur de kan tänka så att 
de upptäcker våldet. Med hjälp av utbildningen 
kan de lättare se när de ska kontakta polisen 
eller vaktbolag och hur de kan ge kvinnan 
information om att hjälp finns att få utan att 
mannen märker något. 

– Vi har också sett fastighetsbolag som har 
bytt lås gratis när mannen inte vill lämna 
tillbaka nycklarna, och som har låst portupp-
gången tillfälligt under hela dygnet då mannen 
ofredat kvinnan utanför hennes lägenhet, 
berättar Karin Svensson. K

jour er na  h jä lp er  t i l l  med:

I städer med bostadsbrist 
kan det vara svårt för 
stödsökande att hitta en 
egen bostad efter att de 
lämnat jourens boende.

•  I de fall där kvinnan bor kvar i den 
tidigare gemensamma bostaden 
och mannen flyttar ut, fortsätter 
han att vara skriven på adressen. 
Följden blir att hon inte kan få 
bostadsbidrag (läs mer i Fråga Roks 
på sidan 19).  
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Jjourfokus

Att få en bostad 
är svårast i stor-

städerna, men det 
finns ändå mycket 
som en storstads-
kommun kan göra 

för stödsökande 
kvinnor.  

I Göteborg finns ett 
aktivt samarbete 
mellan kommun-
förvaltningen och 

kvinnojouren. 

text: marja beckman

Lyckat samarbete i Göteborg
I Göteborg finns sex
kvinnojourer, en kom-
munal och fem ideel-
la. Sammanlagt finns 
36 platser där kvinnor 
med barn kan bo. Det 
handlar främst om 
kollektivboenden där 
kvinnorna får eget 
sovrum men delar på 
kök och badrum. Den 
kommunala kvinno-
jouren har också sju 
ettor för kvinnor med 
speciella behov. Det 
finns dessutom tre 
platser för kvinnor i aktivt missbruk hos den 
kommunala jouren. Via en gemensam webb-
portal kan socialjouren och kvinnojourerna se 
på vilka kvinnojourer det finns lediga platser. 

– Jag håller kontakt med de ideella jourerna, 
följer deras verksamhet och fångar upp deras 

signaler, säger Ulrika Lantz Westman som 
arbetar vid Social resursförvaltning i Göteborgs 
stad. Hon handlägger stödet till de ideella 
organisationerna inom det sociala området, 

där de ideella kvinno-
jourerna ingår.

Anki Marchetti vid 
den ideella kvinno- 
och tjejjouren Ada 
tycker att samarbetet 
med kommunen 
fungerar bra.

– Vi upplever att 
Ulrika Lantz West-
man är insatt i våra 
frågor, försöker driva 
dem och ser var våra 
problem finns. Hon 
kan förstås inte alltid 

hjälpa oss ekonomiskt, om vi till exempel säger 
att vi behöver mer resurser för att ta emot en 
viss målgrupp, men jag upplever att vi talar 
samma språk, säger Anki Marchetti.

Hon tycker också att kommunen tar kvinno-
jourens frågor på allvar. Göteborg stad håller 
på att ta fram en ny plan mot våld i nära rela-
tioner och alla kvinnojourer har fått vara med 
och ha åsikter om planen.

– Kommunen ser att våra kunskaper är vik-
tiga, säger Anki Marchetti.

Ett engagemang finns alltså, men mycket mer 
kan förstås göras. Inte minst mot bostadsbristen.

– Det finns ett stort behov av fler bostäder 
och vi önskar att det görs fler satsningar  
på boenden för utsatta grupper. Är du en 
misshandlad kvinna med barn som dessutom 
kanske inte har svenska som modersmål,  
hur lyckas du då ordna bostad? Det behövs  
fler billiga hyresrätter, säger Ulrika Lantz 
Westman. K

Hushåll som har tillräckligt starka sociala 
och/eller medicinska skäl kan få förtur till 
en kommunal bostad. Utsatthet för hot och 
våld kan vara skäl till att beviljas förtur. Man 
måste ha remiss från socialtjänsten eller 

sjukvården för att kunna ansöka. Ofta får 
hyresgästen först ett andrahandsavtal som 
kan omvandlas till förstahandskontrakt om 
allt fungerar. 
Källa: Boplats Göteborg

Förtur t ill  bostad i  Göteborg

Ulrika Lantz Westman,  
vid Social resursförvaltning 
i Göteborgs stad.

Anki Marchetti, kvinno- 
och tjejjouren Ada.

”Kommunen ser att våra kunskaper är viktiga”
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För nio år sedan ställde sig Botkyrka kommun 
frågan varför det är kvinnan som ska flytta när 
det är mannen som slår. Deras lösning var en 
lägenhet dit männen som har utövat våld mot 
den kvinna de har levt och delat bostad med 
flyttar, så att kvinnan kan bo kvar hemma. 

Lägenheten har två sovrum, kök och bad-
rum. Sovrummen är privata medan kök och 
bad delas av männen som bor där. 

– I år har fyra män bott i lägenheten och den 
har varit bebodd hela året. Det har varit så fullt 
att vi funderar på att avsätta ytterligare en  
lägenhet för män, säger Jan Köhler, sessions-
chef på Boenheten i Botkyrka.

Lägenheten fungerar som en jourlägenhet. Det 
är socialtjänstens utredningsenhet för barn och 
unga som arbetar för att motivera män som har 
slagit att flytta ut ur det gemensamma hemmet. 
Männen behöver inte vara dömda eller anmälda. 

– Ibland har vi erbjudit lägenheten och de har 
sagt ”jag vill inte bo där, men jag tar väl mitt 
pick och pack och flyttar till en kompis”. I vissa 

fall flyttar männen dit eftersom det inte är så 
lätt att få tag i en ny bostad. I grunden handlar 
det ändå om säkerhet, att kvinnorna och barnen 
ska vara fortsatt trygga, säger Annika Labbé, 
socialsekreterare i Botkyrka kommun.

De kvinnors vars män har flyttat till lägenhe-
ten är positiva eftersom de har haft kvar sin och 
barnens trygghet med vänner, skola och förskola. 

– Det är större chans att kvinnan inte går till- 
baka till mannen när hon har den sociala trygg-
heten och inte behöver bryta upp, säger Annika 
Labbé. 

Göteborg har ett liknande boende för män 
som utövar våld mot kvinnor. För att få flytta 
in där måste han vara motiverad att ändra 
sitt beteende och genomgå terapi. Tidningen 
Vårt Göteborg skriver dock att ”motivationen” 
ibland har bestått i att få slippa häktet ett par 
dagar. Nu tar Göteborgs kommun bara emot 
män via socialtjänsten, till exempel efter att en 
socialsekreterare har slagit larm om att mannen 
utsätter sin familj för våld. K

Här finns en lägenhet 
för män som slår
Mannen som slår flyttar ut och kvinnan och eventuella barn får bo kvar 
hemma. I Botkyrka, söder om Stockholm, är detta verklighet. Eftersom  
trerummaren har varit bebodd hela året funderar kommunen på att  
införa ytterligare en ”manslägenhet”.

text: elin tjernström och marja beckman

Annika Labbé, socialsekreterare 
i Botkyrka kommun.

fo
t

o
: 

el
in

 t
je

r
n

st
r

ö
m

I januari 2014 väntas 
lagen om kontakt-
förbud i det egna 
hemmet stärkas. 
I den nuvarande 
lagtexten står att 
det måste finnas en 
påtaglig risk för brott 
om våldsutövaren 
ska få besöksförbud 
i det egna hemmet. 
Regeringen har lagt 
fram ett förslag om 
att ta bort ordet på-
taglig. Detta innebär 
att risken för brott 
inte längre behöver 
vara akut, utan det 
räcker med att risken 
är konkret och tydlig.
Den ursprungliga 
lagen om kontakt-
förbud i det egna 
hemmet instiftades 
2003. Den som får 
detta förbud får inte 
besöka, ringa eller på 
andra sätt kontakta 
den person som för-
budet gäller mot.

Lagändring 
ger stärkt 
skydd
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Jjourfokus : reportage

Mer än hälften 
av alla som söker 

skyddat boende 
på landets kvinno-

jourer avvisas.  
Bristen på bostäder 

gör att redan in-
skrivna stannar på 

boendena längre. 
I Marks kommun 

ges kvinno- 
jourens stöd-

sökande förtur i 
den kommunala 

bostadskön.

text: linda asmar
foto: frida ekman

Dropp. Dropp. Dropp. 
Vatten droppar ner från de vita barnsäng-

kläderna som är mönstrade med stora grå  
elefanter. Överkastet och örngottet hänger på 
ett ställ i hallen i det skyddade boendet och 
ljudet av vatten som slår i golvet är det enda 
som hörs. Kvinnorna som bor där är inne på 
sina rum och boendets gemensamma kök 
och vardagsrum är noggrant i iordningställda. 
Alldeles intill klädstället står en dammig mynt-
telefon som skvallrar om en tid innan mobil-
telefonen blev varje persons ägodel.

– Den används faktiskt fortfarande, mest för 
att anhöriga ska kunna ringa till de boende när 
kontoret är obemannat. Men ibland ringer även 
kvinnorna ut härifrån eftersom det är skyddat 
nummer, säger Madeleine Persson, ordförande 
och en av grundarna av kvinnojouren i Mark, 
som ligger sju mil utanför Göteborg.

För tillfället bor det tre kvinnor på boendet 
medan två platser står tomma. Men det kan 
ändras på någon timme, påpekar Madeleine. 
Hon har varit med om mycket snabba kast 
sedan starten år 2001, då hon och kollegan  
Annelie Synnergren, som bägge är under- 
sköterskor med inriktning på psykiatri, tog 
initiativ till att starta kvinnojouren. 

– Vi hade hört talas om och mött kvinnor 
som utsatts för våld i nära relationer och 
tyckte det var förfärligt att kvinnorna i närom-
rådet tvingades söka hjälp i grannkommunens 
jour, säger Annelie Synnergren.

– Men vi hade ingen aning om i vilken 
utsträckning behovet fanns, vi mötte nästan 
omgående hedersrelaterat våld, trafficking, 
fruimport med mera. Det var mycket värre än 
vad vi hade trott, säger Madeleine.

Efter några månaders ideellt arbete anställde 
kvinnojouren en person och kort därefter 
ytterligare en – behovet var stort. Första året 
tvingades jouren avvisa elva kvinnor som sökte 

skyddat boende, då hade de bara rum för två 
kvinnor i taget och det blev fullt på en gång. I 
fjol, drygt tolv år senare, hjälpte kvinnojouren 
19 kvinnor med skyddat boende.

Madeleine och Annelie har kämpat för att 
få fler boenden – särskilt efter att grannkom-
munen stängde sin jour och trycket ökade 
ytterligare. En dag var de inbjudna till ett möte 
med kommunens ledande parti och det var där 
som fröet till ett viktigt beslut planterades.

– Jag berättade om vår verksamhet och för 
att de bättre skulle förstå vad vi gjorde tog 
jag upp ett konkret fall med en mycket illa 
slagen kvinna som var i stort behov av ett nytt 
boende, säger Madeleine och fortsätter:

– Kvinnan hade fått en bostad, men på  
bottenplan, och nu skulle hennes man släppas ur 
fängelset. Hon var säker på att han skulle hitta 
henne där, så hon ville ha hjälp att byta lägenhet.

Många blev berörda av historien och när 
kvinnorna sedan var på väg ut från mötet så 
blev de stoppade av en politiker. Han hade ett 
förslag, sa han.

– Det visade sig att han satt i det kommunala 
bostadsbolaget Marks Bostads styrelse, och 
tyckte att dessa kvinnor som var så utsatta 
borde få förtur i bostadskön. Vi blev såklart 
glada av förslaget men vågade inte hoppas på 
något, säger Annelie.

”Förtur borde  
vara självklart”

Antal anställda: 3 deltidsanställda
Antal ideella jourkvinnor: 15
När jouren grundades: 2001
Antal stödsökande som tagits emot 
under 2012: 132 st
Antal stödinsatser 2012: 1260 st
Antal boende 2012: 19

kvinnojouren 
i mark
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Dagen därpå hade bostadsbolaget styrelsemöte.
– Och så var det klart efteråt – de hade klubbat 

igenom förslaget! Det gick väldigt smidigt, 
säger Annelie.

I dag, cirka tio år senare, har samarbetet med 
allmännyttans bostäder gjort att fyra till fem 
kvinnor per år kunnat nyttja möjligheten att 
inom några månaders tid få ett hyreskontrakt.

– Det i sin tur har gjort att de bor kortare tid 
hos oss, i genomsnitt stannar kvinnorna i våra 
boenden tre till fyra månader. Det har ju även 
betytt att vi kunnat ta emot fler kvinnor, säger 
Madeleine och fortsätter:

– Vi är väldigt tacksamma för det här och 
det bygger såklart på ett ömsesidigt förtroende 
mellan oss och bostadsbolaget. Jag tycker att 
detta borde vara en självklarhet hos landets alla 
kommunala bostadsbolag. En kvinna på flykt 
från sin man har inte valt detta och det borde, 
liksom personer med medicinska skäl, anses 

vara ett socialt skäl att få en bostadsanpass-
ning. Det är lika lite självvalt som en person 
som råkar ut för en svår olycka och behöver en 
anpassad bostad på grund av funktionshinder.

– En utopi vore såklart att det är förövaren, 
mannen, som får flytta från parets gemensamma 
boende och att han får ett utökat kontaktförbud 
så att kvinnan och barnet får bo kvar och känna 
sig trygga. Men vi är långt därifrån, säger Annelie.

Både hon och Madeleine är i dag, utöver sina 
styrelseuppdrag i kvinnojouren, även anställda 
på 80 procent. De är stolta över sin verksamhet 
och försöker inspirera andra jourer att ställa 
krav på sina kommuner för att få samma stöd.

– Vi skryter ofta med hur vi har det här. Alla 
jourer borde lyfta frågan med sina politiker och 
verkligen trycka på och inte ge upp, säger Annelie.

Madeleine inflikar:
– Ja, tänk på att det är valår nästa år. Passa 

på nu! K

– Vi var alldeles paffa här. Vi var såklart 
jätteglada att det hade gått så lätt, säger 
Annelie Synnergren (till vänster) efter 
att kommunalpolitikerna i Mark klubbat 
igenom beslutet att låta utsatta kvinnor 
få förtur i bostadskön. Till höger syns 
joursystern Madeleine Persson.
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Jjourfokus : enkät
Har det hänt under det senaste året, att kvinnor tvingats återvända till  
förövaren på grund av att de inte har lyckats hitta en ny bostad? 

Hur kan er kommun hjälpa kvinnor som behö-
ver slussas vidare från jourens lägenhet till en 
egen bostad? Så löd Kvinnotrycks första fråga 
till Roks 77 kvinnojourer. 53 svarade, vilket är en 
svarsfrekvens på 69,7 procent. Här nedan finns 
ett urval av svaren.

”Bostadsfrågan är det absolut största proble-
met som vi ser det!”, skriver en jour och tillägger 
att kvinnor som kommer från andra kommuner 
och som dessutom saknar egen inkomst är mest 
utsatta. ”Då vill det till att det finns en god vilja 
på de olika socialkontoren så att de kan samar-
beta och flytta över kvinnan till den kommun 
hon vill bosätta sig i. Hos de privata värdarna 
har man ingen chans om man inte har egen 
inkomst”.

Svaren varierar stort mellan jourerna. En del 
skriver kort ”Ingen hjälp, ingen förtur” medan 
andra berättar att kvinnojouren har arbetat 
mycket för att få ett bättre samarbete med 
fastighetsägarna i närområdet. Ihärdighet och 
mycket tjat från kvinnojourernas gentemot 
socialtjänsten och bostadsbolagen kan ibland 
löna sig.

”Jouren driver ett projekt där en anställd 
skapat kontakter med ortens hyresvärdar, vi vet 
vilka som är villiga att anstränga sig lite extra, 
och också vilka som inte är intresserade alls av 
att få hyresgäster förmedlade från oss (de finns 
tyvärr). När inflyttning är aktuell tar jouren kon-

takt med kommunen, eftersom det har hänt att 
ursprungskommunen som kvinnan/familjen flytt 
ifrån har ’dumpat’ henne, trots att hon behövt 
fortsatta insatser (försörjningsstöd och liknande). 
Socialtjänsten anser att ursprungskommunen 
har ansvar så länge det finns insatser för kvin-
nan/familjen, åtminstone ska de ta kontakt och 
föra en dialog”.

En jour förklarar att de gärna sitter med kvin-
nan som stöd när hon ringer till hyresvärdar. 
”Men det är socialtjänstens ansvar när de har 
placerat en kvinna hos oss, att se till att hjälpa 
henne med att söka en lägenhet.” Samma jour 
skriver att det vore rena drömmen om kommu-
nen gav förtur till kvinnor som varit utsatta för 
våld i nära relationer. 

Kvinnojourer i fyra glesbygdskommuner sva-
rar att där är det förhållandevis lätt att få förtur 
eftersom det inte råder någon bostadsbrist. Två 
jourer svarar att kommunens bostadsbolag ger 
förtur till kvinnor med yngre barn. 

Bostadsbrist är kanske inte det enda skälet 
till att en kvinna flyttar tillbaka till förövaren. 
Men när Kvinnotryck ställde frågan ”Har det 
hänt under det senaste året, att kvinnor tvingats 
återvända till förövaren på grund av att de inte 
har lyckats hitta en ny bostad?” svarade 18 av 
53 kvinnojourer ändå ja. Det går inte att bortse 
från att bostadsbristen utgör en fara för många 
stödsökande kvinnor. K

Kamp för bostadsförtur lönar sig – ibland 
Många kvinnojourer 

vittnar om en stor 
bostadsbrist. I en 

del kommuner får 
kvinnojourerna 

förtur i bostadskön 
åt sina stödsökande 
kvinnor, medan an-
dra kommuner inte 

ger det.

text: marja beckman

Ja

Inga kvinnor har haft 
behov av ny bostad

Vet ej

Nej

34 %

56,6 %

5,7 %
3,8 %
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Barbro Engman är 
förbundsordförande i Hy-
resgästföreningen som är 
en partipolitiskt obunden 
medlemsorganisation för 
hyresgäster. Föreningen 
arbetar för att alla ska 
ha rätt till en god bostad 
till rimlig kostnad. Över 
en halv miljon hushåll är 
med i Hyresgästföreningen. 
Barbro Engman har en 
blogg där bostadsfrågor 
diskuteras: barbroengman.
blogspot.com
Hon har en bakgrund inom 
fackförbundsrörelsen och 
på 1970-talet var hon 
politiker i Socialdemokra-
terna, men har nu lämnat 
partiet. 

Mitt hem är min borg. Där ska jag kunna 
finna tryggheten. Men när över hälften av 
landets kommuner har bostadsbrist och 
alltför många saknar ett eget hem kan 
tryggheten kännas långt borta.

Det är naturligtvis extra svårt för dem 
som dessutom måste ta sig ur en ohållbar 
livssituation. När kommuner runt om i 
landet inte kan få fram skyddade boenden 
för utsatta kvinnor visar sig bostads- 
bristen från en av sina värsta sidor.

På många håll vittnar socialtjänsten om 
att läget blir allt mer akut och att det blir allt 
svårare för dem att hitta lösningar. De möter 
dessutom helt nya grupper i sitt arbete. 
Många av dem som vänder sig till social-
tjänsten gör det enbart för att de saknar bo-
stad eller behöver en tillfällig boendelösning, 
de har ingen social problematik i övrigt.

Att hyra en lägenhet i andra, tredje 
eller fjärde hand är det alternativ som 
återstår för många.

Det är inte så svårt att föreställa sig 
hur oöverstigligt det steget måste vara för 
de kvinnor som redan tvingats uppbåda 
allt mod de har för att lämna en våldsam 
relation.

Den som har resurser i form av pengar 
på banken, en hög lön, goda sociala kon-
takter eller släktingar som kan finansiera 
ett lägenhetsköp klarar sig oftast även i 
tider av bostadsbrist.

För alla dem som inte hör till den här 
kategorin gäller förstås motsatsen. Har 
de dessutom någon tidigare betalnings-
anmärkning gör de sig icke besvär på  
bostadsmarknaden. Bostadsbolagen 
ställer höga krav på inkomst och fast 
anställning för att få hyra en bostad. Och 
bostadsrätter och villor har ett prisläge 
som är ouppnåeligt för väldigt många. Då 
måste det finnas rimliga alternativ.

Mitt hem är min borg uttrycker den djup-
are innebörd det betyder att ha en egen bo-
stad. Att bo handlar inte bara om att ha tak 
över huvudet. Man måste kunna stänga sin 
dörr bakom sig. Hemmet är själva utgångs-
punkten för hur resten av ens liv gestaltar 
sig. Det är där tryggheten ska finnas.

Men när tryggheten inte finns där så 
måste det finnas en möjlighet att hitta ett 
tryggt boende på annat håll. Tyvärr finns 
inte den möjligheten i bostadsbristens 
Sverige. Många utsatta kvinnor blir därför 
helt beroende av kvinnojourernas hjälp 
när övriga samhället sviker. Antingen 
tvingas man bo kvar på kvinnojourens 
tillfälliga boende alldeles för länge eller 
tvingas de bo tillfälligt på vandrarhem 
och i andra nödlösningar. I allra värsta 
fall kan det leda till att man inte ser nåt 
alternativ till att stanna kvar hos den som 
misshandlar. 

Sveriges kvinnojourer tar ett mycket 
stort samhällsansvar, inte bara genom 
att erbjuda skydddat boende utan också 
genom den opinionsbildning de bedriver 
för att förändra samhället.

Dessutom arbetar de på många håll 
aktivt med kommunerna för att stärka 
samarbetet. I exempelvis Marks kommun 
har utsatta kvinnor förtur i bostadskön.  
Så borde det naturligtvis vara i fler  
kommuner.

Men många tror tyvärr att bostads-
bristen inte handlar om politik utan att 
möjligheten att hitta ett boende är helt 
beroende av dem själva, oavsett om det 
byggs nya bostäder eller inte. Och oavsett 
hur deras egen livssituation ser ut.

Så är det naturligtvis inte. Politiken har 
ett stort ansvar för och en stor påverkan 
på bostadsbyggandet i landet. Det går att 

bygga bostäder om bara den politiska viljan 
finns. Och det går att erbjuda kvinnor som 
behöver ett tryggt boende ett alternativ till 
en otrygg hemsituation. Allt annat är ett 
fattigdomsbevis för Sverige. K

”När tryggheten inte finns där så måste det finnas en 

möjlighet att hitta ett tryggt boende på annat håll”

jourfokuskrönika :

Det går att bygga – bara  
den politiska viljan finns

Kamp för bostadsförtur lönar sig – ibland 
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P: ida östensson porträtt

porträttet
Ida Östensson 
Ålder: 28 år.
Hemstad: Umeå, men bor i Stockholm. 
Gör på fritiden: Reser, åker skateboard, 
pussas. 
Övrigt: Ida Östensson var en av talarna 
under manifestationen mot våldtäkts-
domar utanför Svea Hovrätt den  
4 november, läs mer på sidan 18. 

Så väcker du opinion:
•  ”Lyft fram folks berättelser kring det 

ni vill påverka.” 
•  ”Samarbeta med förebilder som folk 

kan ta till sig. Kändisar når ut till 
fler.” 

•  ”Gå samman med andra som vill 
samma sak som ni.” 
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På Crossing Boarders kontor dunkar hiphop. 
Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders, 
en organisation som arbetar med praktiskt 
jämställdhetsarbete, möter oss med ett stort 
leende. Under bara ett halvår har hon kommit 
att bli en stark röst i kampen mot sexuellt våld. 
Hon var med och tog initiativ till kampanjen 
FATTA, ett upprop mot våldtäkter och över-
grepp, och för en samtyckeslagstiftning.

– FATTA kom ur ilskan över en friande dom 
i Umeå, där tre killar våldtog en tjej med en 
glasflaska. I domen kunde man läsa att hon 
säkert var blyg, att det var därför som hon höll 
ihop benen. Och killarna slutade ju ändå när 
hon började blöda, så det kanske inte var ont 
uppsåt, säger Ida Östensson. 

Ida och Crossing Boarders startade FATTA 
tillsammans med Femtastic, som organiserar 
kvinnor i musikbranschen. De samlade berät-
telser om sexuellt våld, som skickades in ano-
nymt. Dessa användes sedan till att skapa en 
låt med tillhörande video av hiphopartisterna 
Cleo och Syster Sol featuring Kristin Amparo 
och Nasteho Osman. Videon släpptes i septem-
ber ihop med en debattartikel. Dessutom hölls 
en manifestation utanför riksdagen i oktober. 
Berättelserna synliggör framförallt att mörker-
talet är stort, understryker Östensson. Många 
som skickade in hade aldrig tidigare pratat om 
övergreppen. 

– Många litar inte på rättsväsendet. De vill 
inte gå igenom ännu en förnedring i att inte bli 
trodda. Eller att anmäla men sedan få förun-
dersökningen nedlagd. Vi har inte ett rätts-
säkert samhälle när det gäller sexuellt våld. 

Ida Östenssons engagemang för jämställd-
het föddes redan i barndomen, när hon såg 
hur det gjordes skillnad på kön i fotbollen. 
Som tjugoåring började hon åka skateboard, en 

kultur som hon upptäckte var otroligt mans-
dominerad. 

– Det första som hände när jag kom till 
skateboardlokalen i Umeå var att jag möttes av 
en kille som sa ”Tjena, vems flickvän är du då?” 
Då insåg jag att det här blir nog inte lätt, säger 
Ida Östensson. 

Och hon mötte motstånd, framförallt när 
hon startade You Skate Girl, en lokal skate- 
förening för tjejer i Umeå. Hon har även grun-
dat No Limit, en nationell skateförening för 
tjejer. När den var igång 2007 så organiserade 
den ett tiotal tjejer i hela landet. I dag finns det 
tusentals tjejer som åker skateboard. 

Något som Östensson återkommande stötte 
på i sitt långa arbete inom fritidsrörelsen var 
att alla visste att de hade problem med jäm-
ställdhet, men att de saknade lösningar. Det 
ledde till att hon startade Crossing Boarders, 
som riktar sig till fritidsföreningar, förbund, 
myndigheter och företag. De erbjuder metoder 
som fokuserar på hur arbetet med förebilder, 
ledarskap och marknadsföring ser ut. Ida  
Östensson tror på en lösningsfokuserad femi-
nism.

– Vi måste börja hitta lösningar och prata 
med folk så att de förstår. Vi måste sluta syn-
liggöra strukturer utan att erbjuda lösningar. 
Det är viktigt att ha kvar ilskan i ryggraden 
som ett viktigt driv, men vill man få till kon-
struktiva samtal fungerar det inte att stå och 
skrika, säger Ida Östensson. K

Med ilskan i ryggraden

”Vi måste sluta synliggöra strukturer  

utan att erbjuda lösningar”

Ida Östensson är skateboardhjälte, grundare av organisationen Crossing 
Boarders och en av initiativtagarna till kampanjen FATTA, som vill få 
samhället att fatta att sex handlar om samtycke. 

text: sanna samuelsson | foto: jeanette andersson
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u t b l i c k

Hård kamp mot prostitution, strippklubbar och våld i Europa
Roks är ofta med-

arrangörer och 
deltagare i konfe-

renser om kvin-
nors rättigheter 

runt om i Europa. 
Läs styrelsens 

egna berättelser 
från några av  

höstens händelser. 

ToRSHAvn, FäRÖARnA
Vad: Nordiska kvinnor mot våld, i Torshavn, 
Färöarna
När: 23–25 augusti
Kinen Erixon, styrelseledamot: 
”Tillsammans med Wiveca, Angela och 20 kvinnor 
från åtta olika Roksanslutna jourer deltog jag 
vid Nordiska kvinnor mot våld. 200 kvinnor 
från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, 
Grönland och Färöarna samlades där för att 
diskutera mäns våld mot kvinnor. Kvinnuhús-
felagið var värdinnor och temat var ’Utsatta 
barn och vuxna – våldets gisslan’. 

Wiveca Holst från Roks arrangerade två 
workshops om ’Dubbel utsatthet; våld mot 
kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar’ 
och ’Våld mot äldre kvinnor”.

Roksinbjudna Gertrud Åström, ordförande för 
Sveriges kvinnolobby, pratade under parollen 
”Feministiskt nej till surrogatmödraskap”.  
Surrogatmödraskap är en viktig fråga för Roks 
där vi är kritiska till att kvinnors kroppar 
utnyttjas som behållare för att bära fram barn 
till andra. Roks anser att det är ett utnyttjande 
av kvinnan. Paralleller kan dras till prostitution. 
Gertrud Åström pratade till stor del utifrån  
boken ”Varat och varan” av Kajsa Ekis Ekman.

Gurðun Jonsdottir berättade om organisatio-
nen Stígamóts projekt ”Champagneklubbar”. 
På Island råder ett verkningslöst striptease-
förbud som har lett till att champagneklubbar 

uppstått där kunder betalar stora summor för 
drycken och på köpet får se lättklädda kvinnor. 
På Stígamót Champagneklubb kan besökarna 
köpa champagne, men i stället för att titta på 
lättklädda kvinnor får de höra kvinnor berätta 
om konsekvenserna av prostitution och sexuella 
övergrepp.”

TRABzon, TuRKIET
Vad: Taiex Regional Seminars on Justice and 
Home Affairs Domestic Violence and Violence 
Against Women With Cooperation of Turkish 
Ministry for EU Affairs, i Trabzon, Turkiet
När: 20–21 september
Wiveca Holst, kassör:
”Roks hade blivit inbjuden att prata om hur vi 
som en NGO (non-governmental organisation, 
icke-statlig organisation) arbetar med mäns 
våld mot kvinnor samt hur vi arbetar med lob-
bying och annat påverkansarbete. De som del-
tog på konferensen kom från ministeriet som 
anordnade konferensen, samt från Ministeriet 
för sociala och familjefrågor. Deltog gjorde 
också många poliser och militärer. Väldigt  
få kvinnor och bara en representant från ett 
kvinnohus som drevs i kommunal regi deltog. 
Det finns nästan inga ideella jourer i Turkiet 
men det skulle behövas då kvinnorna som 
regel inte litar på de kvinnohus som drivs av 
kommuner och där både poliser och militärer 
verkar involverade. Turkiet har fått stora summor 

Angela Beausang, Wiveka 
Holst, Kinen Erixon och 
Karin Svensson deltog alla 
i den nordiska konferensen 
på Färöarna.



k v i n n o t r y c k  n r  4  2 0 1 3  ·  1 5

U
Hård kamp mot prostitution, strippklubbar och våld i Europa

från EU för att fortsätta sitt arbete mot mäns 
våld mot kvinnor, så förhoppningsvis kan Roks 
i framtiden vara med och stärka den ideella 
sektorn i Turkiet.”

BRySSEL, BELGIEn
Vad: Konferensen Brussels’ Day of Action: ”Till-
sammans för ett Europa fritt från prostitution”  
i Bryssel, Belgien
När: 1 oktober
Karin Svensson, vice ordförande och Wiveca 
Holst, kassör:
”Vi träffade representanter från olika länder 
med en gemensam ståndpunkt: att prostitu-
tion är mäns våld mot kvinnor och att sexköps-
lagen är ett steg i rätt riktning för att minska 
prostitutionen inom EU och i hela världen. 

Vi representerade Roks och lyssnade in vad 
som händer ute i Europa med sexköpslagen. Vår 
uppgift var också att stödja/ge tips till de orga-
nisationer som arbetar för ett införande av sex-
köpslagen i sina länder. Vi knöt kontakter och 
nätverkade med liknande organisationer i EU 
och lyssnade på föredrag med olika perspektiv.

Efter konferensen har vi fått mer kunskap om 
hur vi kan påverka inom EU och vi har lärt oss 
strategier för hur man för fram en fråga. Vi fick 
även höra hur sexköpslagen tas emot i EU. Vi har 
ett enormt motstånd att övervinna, men tillsam-
mans kan vi utmana och föra arbetet mot prosti-
tution och mot mäns våld mot kvinnor framåt!

Härnäst ska vi försöka påverka EU-parla-
mentariker i departementet att arbeta för sex-
köpslagen och mot prostitution. Det är speciellt 
aktuellt nu inför valåret. Vi ska också arbeta 
för införande av sexköpslagen 2.0 i Sverige, om 
dubbel straffbarhet – om du har gjort något 
olagligt i ett annat land ska du kunna dömas 
för det i Sverige.”

SoFIA, BuLGARIEn
Vad: Wave:s 15:e konferens Women Against 
Violence Europe i Sofia, Bulgarien
När: 10–12 oktober
Katinka Ingves, styrelseledamot: 
”På konferensen träffade vi kvinnor och en och 
annan man från hela Europa som arbetar på 
kvinnojourer eller andra verksamheter mot våld 
mot kvinnor. Jag var där för att representera Roks 
och för att diskutera Wave-nätverkets organisa-
tion och framtid. Jag var också med på konfe-
rensen och höll i Roks workshops om tjejjourer, 
sexuellt våld, incest och självskadebeteende. 

Därifrån tog jag med mig flera heta frågor  
att diskutera vidare i Roks, både inspiration och 
frustration! Två frågor som Roks behöver lyfta  
upp är dels att betrakta sexköp som mäns våld 
mot kvinnor, dels vikten av att få arbeta kvinno- 
separatistiskt. Jag tar också med mig många 
intryck och spännande möten. Härnäst planerar 
Roks att skriva ett öppet brev till Wave och fråga 
hur de ställer sig till prostitution.”

I Torshavn på Färöarna 
hölls konferensen Nordiska 
kvinnor mot våld.

Wiveka Holst och Karin Svensson lobbade 
för den svenska sexköpslagen i Bryssel. 

Katinka Ingves och Karin Svensson pratade 
bland annat om sexköp och kvinnosepara-
tism på Wave:s konferens i Bulgarien.
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Lanja Abdulla arbetar 
för en kvinnorätts- 
organisation i irak-
iska Kurdistan. Hon 
hjälper kvinnor som 
är utsatta för våld 
och förtryck i hederns 
namn, och är en av 
dem som porträtteras 
i dokumentärfilmen 
”Six days”.

– Många kvinnor 
dödas varje dag så 
det är helt normalt om vi dör. Vi i kvinnorätts-
organisationen är precis som andra kvinnor. 
Alla förändringar kräver uppoffringar. Om en 
av oss dör, är vi inte värda mer än något annat 
offer, säger hon.

Filmen har producerats av det svenska produk-
tionsbolaget Thelma/Louise på uppdrag av orga-
nisationen Kvinna till Kvinna. De tre kvinnorna 
lever i länder som har drabbats hårt av krig och 
har själva erfarenheter av att fly och lämna allt.

Nelly Cooper utbildar fattiga kvinnor och 
driver ett kvinnokooperativ i Liberia. Maia 
Kvaratskhelia bor i utbrytarregionen Abchazien 
i Georgien och hjälper bland annat kvinnor att 
få kunskap om sina egna kroppar.

Filmen följer kvinnorna under sex dagar. Vi 
får se hur Nelly Cooper talar inför medelålders 
kvinnor som är rörda till tårar över att äntligen 
få studera. När de var unga var det krig i landet 
och nu försöker de ta igen de förlorade åren. 
Maia Kvaratskhelia har sexualundervisning 
där kvinnorna får skriva ner sina mest intima 
frågor på post-it-lappar. Med en grupp pojkar 
talar hon om brudkidnappning som är vanligt 
förekommande i Abchazien. Vi får också se 
Lanja Abdulla besöka svårt brännskadade 
kvinnor på sjukhuset. 

”Six days” kommer att visas på filmfestivaler 
de kommande månaderna. Den finns även att 
köpa för privat bruk på Kvinna till Kvinnas 
hemsida. En kortare version av filmen finns 
på Youtube. Den är lättast att hitta om man 
klickar på länken på http://kvinnatillkvinna.se.

KULTUR

Sex dagar med tre hjältinnor
Trots hot och 

svåra minnen från 
krig kämpar de 

för en bättre värld. 
Filmen ”Six days” 
följer tre kvinno-
rättskämpar i tre 

krigsdrabbade 
länder.

text: marja beckman

Whitney Houston, Nancy Reagan och Britney 
Spears figurerar i föreställningen ”Liv Strömquist 
tänker på dig!” som har premiär på Dramaten i 
Stockholm den 31 januari. Manuset baseras på 
Liv Strömquists seriealbum ”Prins Charles känsla, 
Einsteins kvinnor” och ”Ja, till Liv!”. Det kom-

mer att handla om ojämlika 
relationer, varför kvinnliga 
fångar inte får kärleksbrev 
och varför alla blev arga på 
Yoko Ono när John Lennon 
valde att vara med henne. 
Ada Berger heter regissören 
som denna gång tar sig an 
Livs skarpa, feministiska 
analyser. ”Prins Charles 
känsla” sattes upp på 
Malmö stadsteater 2011.

Liv Strömquist 
på Dramaten

Lisa Ewald:
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snabba ord:

Hallå där Linnéa Bruno, doktorand vid upp-
sala universitet, vad handlar din nya bok om? 

– Samhället förstår våld i nära relationer på 
olika sätt inom olika områden. Kvinnojourerna 
har sin kunskap, men bara inom socialtjänsten 
kan man ha helt olika syn. Barnavårdsutreda-
ren kan säga: Du måste skydda barnet! Medan 
familjerätten säger: Du måste se till att barnet 
träffar sin pappa. Då blir det fel hur mamman 
än gör. Boken bidrar med kunskap om hur skol- 
och förskolepersonal hanterar familjerättstvis-
ter och våld. 
Du har intervjuat personal inom förskola och 
skola – vad säger de? 

– De får motstridig information och kan 
själva bli hotade, till exempel av en pappa som 
inte har umgängesrätt men som vill hämta ett 
barn. Det finns en glidande skala av strategier. 
Man kan distansera sig på olika sätt. Det kan 
ske en slags normalisering av våldet. Men 
personalen kan också disciplinera, säga att: nu 
ringer jag polisen. Strategierna varierar med 
förälderns position – kön, klass och etnicitet 
har betydelse. I värsta fall läxar man upp en 
våldsutsatt mamma och lämnar ut ett utsatt 
barn till en pappa utan umgängesrätt. I bästa 
fall försöker personalen av omsorg om barnet 
hitta sätt som fungerar. Det finns ingen förbe-
redelse för det här, till skillnad mot Storbritan-
nien där child protection, skydd av barn, ingår 
i utbildningen. 
 Har någon tolkningsföreträde? 

– Det finns professionella hierarkier. Pedago-
gerna träffar barnen mest, men har minst att 
säga till om. Juristerna har mest att säga till om 
men vet minst. Min avhandling blir en fortsätt-
ning på boken, där jag också analyserar två års 
familjerättstvister vid tre tingsrätter. Det är stora 
skillnader mellan domstolarna. Maktordningar 
spelar stor roll för besluten: om förövaren har 

ett icke-nordiskt namn, föräldrarnas ekonomi. 
Mamma och pappa tillskrivs olika grad av ansvar. 
Goda exempel finns, men i juristernas jobb ingår 
inte att ha någon kunskap om våldets mekanis-
mer. Det finns tråkiga exempel på förlöjliganden 
och förminskningar. Man kan jämföra med 
senaste tidens uppmärksammade våldtäkts-
domar. Riskbedömningar saknas ofta. Domstolen 
kan uttrycka förståelse för en pappa som blir 
upprörd och hotfull när mamman har flytt till en 
kvinnojour. 
och hur ser de professionella på barnen? 

– Det är svårt för barn att få sina röster hörda. 
Två perspektiv hamnar i konflikt: att barnen ska 
vara delaktiga och omsorgen. Viljan till omsorg 
leder ofta till att vuxna inte vill belasta barnet 
genom att fråga. Då kan den som ska besluta 
gå miste om väldigt mycket och beslutet kan 
innebära fortsatt våld. Det finns bilder av hur 
ett offer ska vara. I domar kan vi läsa om ett 
barn att: ”Hon verkar mogen och kompetent och 
skulle aldrig acceptera att bli utsatt för våld.” 
De professionella behöver mer kunskap för att 
barns rättigheter, som har stärkts i lagtexten, 
också ska stärkas i praktiken.

varifrån kommer ditt engagemang? 
– Jag har tidigare jobbat i en tjejjour. Mitt 

engagemang kommer ur en känsla av att jag vill 
bidra konkret till förändring. Inte bara skriva 
om det. K

”De professionella behöver mer kunskap 

för att barns rättigheter, som har stärkts  

i lagtexten, också ska stärkas i praktiken”

Jourkvinnor, pedagoger, familjerättsjurister, socialtjänst – alla kan de möta 
barn som drabbats av våld i nära relationer. Kunskapen om familjetvister och 
våld skiljer sig stort mellan yrkesområdena, skriver Linnéa Bruno i en ny bok 
om familjevåld, familjerätt och skola.

text: anna fredriksson

Linnéa Bruno har skrivit boken 
Domestic Violence, Family Law 
and School – Children’s Right 
to Participation, Protection and 
Provision, på svenska: familjevåld, 
familjerätt och skola – barns 
rätt till delaktighet, skydd och 
tillhandahållande, tillsammans 
med Maria Eriksson och Elisabet 
Näsman. Boken ges ut på Palgrave 
Macmillan förlag i Storbritannien. 
Nu kandiderar hon till EU-
parlamentet och riksdagen för 
Feministiskt Initiativ, Fi. 

Linnéa Bruno
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Manifestation för att väcka Beatrice Ask
”när jag blev våld-

tagen kändes det 
som om jag dog, 

sa en kvinna som 
kom till en kvin-

nojour.” Så inledde 
Wiveca Holst sitt 

tal under manife-
stationen utanför 
Svea Hovrätt den  

4 november.

text och foto:  
katarina hörlin 

Kvinnors Nätverk var initiativtagare och till-
sammans med Roks slöt Sveriges Kvinnolobby, 
Tris, SKR och FATTA upp för att visa sitt stöd 
för den tjej vars förhandlingar började inne i 
hovrätten. Hennes familjehemspappa hade 
friats i tingsrätten för våldtäkt, trots DNA-bevis. 
Sperma fanns i flickans underliv och på mattan 
bredvid sängen i hennes rum. Han hävdade att 
han ”erektionstränat” i badrummet och att flick-
an stulit hans sperma från pappret han kastat, 
fört in det i slidan samt smetat det på mattan. 
Tingsrätten bedömde att hans förklaring inte 
var ställd utom rimligt tvivel. Den friade honom. 

I pressmeddelandet inför manifestationen 
konstateras att ”Tingsrätten flyttar gränserna 
till det absurda i fråga om vems ord som väger 
tyngst i våldtäktsrättegångar. Gäller inte ens 

DNA som bevis längre? Friandet gör det även 
omöjligt att som ung kvinnligt brottsoffer 
hävda sin rätt, framför allt om hon är placerad 
på grund av dåliga hemförhållanden.” 

Efter det senaste halvårets många friande 
domar i våldtäktsmål blev frikännandet i tings-
rätten det som fick Kvinnors Nätverk att kalla 
samman kvinnorörelsen till en protest. Under pa-
rollen ”Vakna Beatrice Ask – ge tjejer rättstrygghet 
i våldtäktsmål” samlades ett hundratal personer 
utanför hovrätten. Talare var Johanna Dahlin, 
Sveriges Kvinnolobby, Wiveca Holst, Roks, Carin 
Göransson, SKR, Sara Bäckström, Ida Östensson, 
Kvinnors Nätverk och Talin Davidian, Tris – tjejers 
rätt i samhället. Talen var korta, brinnande och 
gav stort eko i medierna. Domen har vid denna 
tidnings pressläggning ännu inte fallit. 

Roks certifiering Porrfritt fyller tio år i år. Hotell och konferens-
anläggningar som har Porrfritt-certifieringen har inga pornogra-
fiska tv-kanaler eller tidningar tillgängliga på rummen. Vecka 
43 firades jubileet genom att Roks kvinnojourer gick ut på bred 
front och uppvaktade hotell i sina kommuner för 
att få dem att certifiera sig. Sex nya certifieringar 
kom in under veckan.

Tina Olby var med när det började 2003, på 
initiativ av Östersunds kvinnojour.

– Vi upplever i jourerna att män som misshandlar 
kvinnor också konsumerar mycket pornografi. Kvin-
norna som kommer till oss berättar ofta att männen 
vill att de ska göra olika saker som är inspirerade av 

pornografin. Det är allvarligt våld mot kvinnor, säger Tina Olby.
Hotellfacket märkte att de kvinnliga anställda på hotellen 

blev sämre behandlade när porr fanns lättillgänglig, och det 
var ofta en otrevlig upplevelse att städa efter gästerna. I dag 

är ungefär 190 hotell runt om i Sverige Porrfritt-
certifierade, däribland den stora hotellkedjan Best 
Western. Med internet kan porrkonsumenter se porr 
ändå, men för företagen handlar det framför allt om 
ett symbolvärde, att visa sitt avståndstagande från 
porrindustrin.

Den som vill vara säker på att få ett porrfritt 
hotellrum ska alltså boka via www.porrfritt.se.
marja beckman

Porrfritt firar tio år med nycertifieringar och kampanjer

Wiveca Holst, Roks 
styrelse, höll ett starkt tal 
utanför hovrätten. 
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Fråga 
Roks

Det förekommer att män efter en 
separation flyttar ut ur bostaden  
men fortsätter att vara skriven på 
adressen. För kvinnan kan det inne-
bära att hon inte får bostadsbidrag. 
FRÅGA: Hur kan kvinnorna lösa en 
sådan situation juridiskt?

SVAR: Om mannen vägrar att ändra sin folk-
bokföringsadress kan hon meddela Skattever-
ket, som gör en utredning. Därefter kan Skat-
teverket skriva bort mannen från adressen.

Ett alternativ kan vara att hon tillsam-
mans med sin ansökan om bostadsbidrag 
skickar in ett intyg om särlevnad. Ett särlev-
nadsintyg ska vara intygat av två personer 
som känner paret väl. Ingen särskild blan-
kett behövs. Det ska vara något som visar att 
mannen har ett annat boende, ansökan om 
äktenskapsskillnad eller liknande. Varje fall 
prövas individuellt. K

Susanna Skogsberg är
Förbundsjurist vid 

Hyresgästföreningen
jurist@kvinnotryck.se

Rubrik

angela  
har ordet:

Våldtäkt är en livshotande gär-
ning. Det vittnar alla kvinnor och 
tjejer om, som får stöd i sin svåra 
läkningsprocess hos våra jourer. I 
höst har flera rättegångar hållits 
där unga tjejers utsatthet behand-
las. På sätt och vis är det positivt; 
att det överhuvudtaget kommer 
så långt som till rättegång och att 
övergreppen, som är så svåra att 
tala om, ändå blir föremål för en 
rättslig prövning.

Tyvärr har rätten i flera fall reso-
nerat utifrån ett 1800-talsperspektiv 
om vad kvinnor egentligen vill. Det 
får anses som skandal i en rätts-
stat av Sveriges kaliber! De flesta 
anmälningar om våldtäkt går inte 
ens till åtal på grund av svårighe-
ter med bevisen. Men det är här 
kunskapen om övergreppen prövas 
hos polis och åklagare. Har dessa en 
relevant utbildning på området blir 
det initierade utredningar som leder 
vidare. Går anmälan vidare till åtal 
och sedan till prövning i rätten är 
det domstolens kunskaper som prö-
vas. Den senaste tiden har vi sett att 
kunskapen hos våra domstolar är 
bristfällig. En skärpning måste till!

Det finns en grupp vars våld-
täkter sällan blir föremål för en 
rättslig prövning och det är kvinnor 
som lever med våldtäktsmannen. 
Här kommer jourkunskapen in! En 
kvinna kan berätta om våldet och 
hoten, även om det är svårt, men 
att ha blivit våldtagen under hot 
eller förnedrande omständigheter 
där porren ofta spelar en stor roll, 
det är nog det svåraste att tala 
om! För att kvinnan ska våga och 
orka berätta fordras lyhördhet 
och tid. Ska det kunna inkluderas 
i polisanmälningen – ja då måste 
jourkvinnor/tjejer ha gjort ett eget 
arbete innan.

Jag har ett exempel. Det kom 

en kvinna till jouren med hjälp av 
sin syster, som fått nog av att se 
misshandeln. Kvinnan själv var mest 
orolig för sina barn, en tjej i tonåren 
och en kille i förskoleåldern. Hon 
hade blivit misshandlad i flera år, 
bland annat hade mannen slängt 
en radio i ansiktet på henne med 
full kraft så alla hennes framtänder 
hade rykt. Barnen hade också varit 
utsatta på olika sätt. Nu var det dags 
att sätta stopp. Jag var med henne 
när hon anmälde misshandeln och 
efter två rättegångar blev mannen 
dömd till ett och ett halvt års fäng-
else. Jag visste vad mannen inte blev 
dömd för, det hade hon bara berättat 
för mig: alla våldtäkter hon utsatts 
för. Han hade använt porrfilmer som 
förlagor och sedan bundit, våld-
tagit, och förnedrat henne på alla 
sätt och sedan fotograferat henne i 
dessa situationer. Han hotade med 
att om hon berättade det för någon 
så skulle han hänga upp bilderna i 
mataffären.

I nästa polisförhör skulle hon be-
rätta om vad barnen hade fått utstå. 
Jag sa: ”nu när du ändå har berättat 
så mycket ska du inte också berätta 
om våldtäkterna han utsatt dig för?” 
Jag pratade också med polisens för-
undersökningsledare och bad henne 
ställa frågan till kvinnan i slutet om 
det var något mer hon ville berätta. 
Förhöret om barnen var oerhört 
påfrestande för kvinnan och jag 
trodde nog inte att hon skulle orka 
berätta om sig själv. Jag höll andan 
när polisen ställde frågan ”Är det 
något mer du vill berätta?” Och då, 
då kom hela berättelsen. Efteråt 
kunde vi se att kvinnan rätade på 
ryggen, hon hade vågat! Mannen 
fick på backning på sitt straff till 
fem år och den lilla familjen fick ett 
stort skadestånd. Inga bilder blev 
heller upphängda! K

”Våldtäkt i hemmet är nog 
det svåraste att tala om”
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Borlänge tjejjour startade officiellt sin verk-
samhet i april. 
Amanda, kassör och jourtjej: hur har starten 
varit?

– Vi har precis avslutat vår utbildning som 
pågick under en helg. Vi har också funderat 
på att gå Roks grundutbildning i vinter. Nu 
har vi börjat gå ut i skolorna och hoppas att 
det finns tjejer som vill anförtro sig till oss.
vilket mottagande har ni fått?

– Vi har fått ett bra mottagande, många som 
vi har haft kontakt med säger att det finns ett 
behov av en tjejjour i Borlänge. Det fanns en 
för några år sedan men den lades ner. 
vilka projekt har ni framöver?

–Nu ska vi bland annat komma igång med 
vår frågelåda och arbeta med vår sida på Tjej-
jouren.se. Sedan ska vi få in våra nya jour- 
systrar i verksamheten och söka bidrag. 

välkommen Borlänge tjejjour



B Posttidning

Roks styrelse och kansli önskar Kvinnotrycks 
läsare en God Jul och ett Gott nytt år.  
vi ses 2014!

I Marks kommun får misshandlade kvinnor förtur i den 
kommunalabostadskön. Hur gör ni i ert kommunala bostadsbolag 
när kvinnor som har flytt till kvinnojour söker bostad hos er? 
enkät: sanna samuelsson

www.roks.se

!
Månadens

Kortintervju:

roks ·  hornsgatan 66 ·  118 21 stockholm ·  tel 08-442 99 30 ·  info@roks.se

Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 
Malmös kommunala bostadsbolag
– Alla MKB:s lägenheter förmedlas via Malmö stads bostadsförmedling, och vi  
förmedlar inte själva förtur till utsatta grupper. Däremot har vi ett bra samarbete 
med Malmö stad som driver olika typer av boenden, bland annat för utsatta kvinnor.

Sirpa Tamminen, gruppchef för utredning vuxen på nackas 
socialtjänst. nacka saknar kommunalt bostadsbolag
– Vi har inte ett kommunalt bostadsbolag, utan bara privatvärdar, som vi får våra sociala 
kontrakt ifrån. För att bevilja bistånd till ett socialt kontrakt ska en behovsprövning ha 
skett. I dag har vi cirka 100 sociala kontrakt genom de privata hyresvärdarna. Omsättningen 
av lediga lägenheter är inte så stor.

Maria Söderström, chef Bostadens kundcenter,  
umeås kommunala bostadsbolag
– Vi har ett samarbetsavtal med Kvinnofridcentrum i Umeå om förtur upp till 10 lägenheter 
per år. Kvinnofridscentrum gör prioriteringen om vem som har behov av förtur.

Mikael Carlsson, informationschef AB Stångåstaden, 
Linköpings kommunala bostadsbolag
– Utifrån vår hyrespolicy har vi inga förturer av detta slag. Samtidigt har vi  
ett avtal med kommunen om förtur för utsatta personer. Det innebär att det är  
kommunens handläggare som bedömer vem som behöver förtur eller ej.
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