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Ordförande har ordet

Kvinnojouren TROTS är en verksamhet som har änglavakt och har en styrelse med hopp. 
Ett guldkorn under året var att Prima Gård nu rostar kaffe och ger 20 kr per såld påse till 
oss. De bjöd oss på fika på gården i Bunge och överräckte en check med insamlade 
pengar. Flera på ön visar sitt stöd genom ekonomiska gåvor, saker och praktisk hjälp. Tack
vare pandemin startades en chatt genom Unizons chattverktyg i maj. Trots att Region 
Gotland inte låtit oss vinna möjligheten till upphandlingen så har vi ändå fått placeringar 
under året. Det betyder att vi har klarat att betala ut löner och hyra men det ligger en oro 
och lurar hela tiden. Vi lever ständigt i jakten på olika bidrag vi kan söka och andra sätt att 
få in pengar. En önskan är att styrelsen i framtiden ska kunna ägna mer tid åt att styra 
utvecklingen av verksamheten tillsammans med verksamhetschefen, övriga anställda och 
ideella.

Tack vare det engagemang som finns hos alla medarbetare så utvecklas jouren på ett 
innovativt och gott sätt.

Eva-Mari Karlsson Kempi
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KVINNOJOUREN TROTS

TROTS startade 2012 som kulturförening med social inriktning. 2014 blev TROTS en 
kvinnojour och blev medlem i riksorganisationen Unizon. Sen 2014 har TROTS haft 161 
individer boende på jouren och stöttat flera hundra personer. En imponerade statistik på 
hur många som väljer att ta med sitt husdjur till jouren och tyder på att det är något vi vill 
och behöver fortsätta med.

TROTS har ett stort hus med plats för sex familjer och en stor park. Boendet har ett 
lekrum, bibliotek, träningsrum, verkstad, gemensamt tv-rum och gemensamt kök och två 
badrum. TROTS har sitt kontor på boendet så personal finns alltid tillgänglig dagtid, 
personal finns även på natten.

Värdegrund

Ett jämställt samhälle fritt från våld.

Trygghet
Med trygghet menar vi att vi har ett högt säkerhetstänkande och är öppna och ärliga.

Jämställdhet
Med jämställdhet menar vi att alla på gården deltar i aktiviteter på gården efter förmåga 
och att rättigheter och skyldigheter är samma oavsett kön, bakgrund eller 
funktionsvariation.

Glädje
Med glädje menar vi att i allt det tunga de boende lever i och de anställda får hitta glädjen.

Professionalism
Med professionell menar vi att i allt tänka säkerhet och arbeta utifrån de boendes behov 
med målet att göra hen stark att lämna den våldsamma, ta sig igenom skilsmässa mot 
målet att bygga upp ett nytt liv.

4



Styrelsen

Ordförande
Eva-Mari Karlsson Kempi 

Sekreterare 
Alex Lithander 

Peter Herthelius 
Gunilla Sterner 
Roland Salemark
Doris Lemke 

Styrelsen har haft 10
styrelsemöten under året.

Anställda

Verksamhetschef
/boendestödjare
Li Grebäck 

Barnansvarig/boendestödjare 
Jessica Hjorter 

Administratör/boendestödjare
Magnus Ekström 

Alla anställda har visat upp intyg från belastningsregistret och gått Unizons 
grundutbildning.

Statistik

Placeringar på Kvinnojouren TROTS under verksamhetsåret:
8 kvinnor
1 Man 
10 Barn

2 hundar
4 katter

Samtal/ rådgivning via personligt besök 5 vuxna
Akut joursamtal via telefon 21 kvinnor och 1 man.
Samtal/rådgivning vi telefon 344 stycken.
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Husdjur

Djur på gården är viktigt, TROTS ser att djuren har en god påverkan på familjerna som bor
här. Hunden Tova är en lugn dam som charmar alla även jourens katt Yatzy. Vi har fyra 
akvarium med fiskar som barn och vuxna gärna hjälper till med. 
Kvinnojouren TROTS tar i mot djur och under detta år som varit har TROTS haft två hund 
här och fyra katter.

Nytt som hänt på TROTS

• TROTS kvinnojour har ändrat sitt namn till Kvinnojouren TROTS. 
• Vi har lagt till ett enklare nummer 0498-33000 som är tillgängligt dygnet runt. 
• Nytt nummer är även 0498-37000 till barnansvariga.
• Personal har gruppsamtal av en professionellt handledare/ beteendevetare Camilla 

Knekta en gång i månaden.
• I parken har vi ett litet hus som vi kallar ”Barbapappahuset” som är färdig renoverat.
• Parken har utökats med en sandlåda, som personal och stödsökare har byggt 

tillsammans. 
• ”Spaavdelningen” i parken har påbörjats.
• TROTS har skaffat VR-glasögon.
• Byggt ett utomhuskök.
• Gjort en öppen Facebook.
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Aktiviteter

När stödsökarna bor på TROTS så är aktiviteterna viktiga. ”Inte bara överleva, utan leva 
också”. Att få upptäcka Gotland och att upptäcka sig själv. Varje helg så erbjuds aktiverar 
och under sommaren är det många utflykter för att visa den vackra ön.

Några av aktiviteterna som gjorts det senaste året är: 
• Några kalas för stora och några för små
• Vi firar högtider, som påsk, midsommar, halloween, jul och

nyår, ibland blir det någon extra högtid beroende på vilka
som bor här och vilket land man kommer ifrån.

• Fågelskådning och leta vårtecken.
• Måla och renovera trädgårdsmöbler.
• Plantera om blommor.
• Paddla med alla stödsökare, några från styrelsen och

anställda med grillning och lek.
• Plocka massor av jordgubbar. 
• Camping på Fårö med övernattning.
• Kalas med ”drakfest”.
• Skördedags av lingon som odlas i parken.
• Se på stjärnorna och grillat marshmallows på

stranden under natthimmelen.
• Plockar majs
• Vara i skogen och plocka svamp och plocka bär.
• Klappa lammungar.
• Gör egen nyttigare glass.
• Massa bad vid stranden för stora och små.
• Spela spel av olika slag.
• Utflykter runt omkring Gotland och dess stränder.

8



9



Covid-19

Med anledning av den globala spridningen av Covid-19 så upprättade TROTS en krisplan 
för vad som skulle göras om Covid-19 skulle konstateras på det skyddade boendet. Ett fall
konstaterades under 2019 på gården, men fick aldrig spridning vidare bland övriga på 
gården. Det kan antas att krisplanen var del av att spridningen kunde stoppas.

Som ett led i att minska risken för spridning så följs Folkhälsomyndighetens råd och 
rekommendationer. 

Förändringar har blivit:
• All utåtriktad verksamhet inställd.
• Digital möten istället för personliga möten.
• Inköp av utrustning för de digital möten.
• Jobba hemifrån vid minsta symtom.
• Volontärer kan inte på samma sätt hjälpa till.
• Färre studiebesök.

På grund av covid-19 så har det blivit färre placeringar.

TROTS chatt

Som ett led i att bemöta de nya
förutsättningarna i och med Covid-19 så
startade Kvinnojouren TROTS i maj en chatt,
genom Unizons chattverktyg. Antalet samtal har
legat på en låg nivå, antagligen för att det tar ett
tag att få ut informationen om att chatten finns
och en annan bidragande orsak kan ha varit
tiderna då vi har chatten öppen. 2 timmar
dagtid, måndag-onsdag. I början av 2021 har
chatten också blivit utsatt för ett nättroll.
Samma person har utsatt andra kvinnojourer för
liknande händelser enligt Unizon. 
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Föreläsningar/Utbildningar/kurser

25-26 april 2020

Unizon digitala kongress i Skövde, arrangeras av Unizon tillsammans med kvinnohuset 
Tranan. (Li och Eva-Mari)

 

juni 2020. 

Unizon har ordnat en kurs i skyddade personuppgifter som hållas av Cicki Malmström och 
Lasse Mattila på Registerskydd AB  (Li och Jessica)
 

4 september 2020

Webbsändning ”Om barn och ungas utsatthet för våld” Brottsoffermyndigheten.
Föreläsare är Mikis Kanakaris är verksamhetsutvecklare och coach på 1000 Möjligheter 
och Cecilia Fredlund är ST-läkare i psykiatri vid Psykiatriska kliniken i Linköping. 

7 september 2020. 

Livsändning på Unizons Facebook – Upphandling = att
köpslå om kvinnors och barns liv?” Under mer än 40 år har
idéburna kvinnojourer tagit ansvar som samhällets
skyddsnät för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld.
Kvinnojourerna har längst erfarenhet och störst kunskap på
området och kvaliteten på jourernas stöd har
lovordats. Trots uttalad politisk vilja och stora möjligheter för
kommuner att samverka med idéburna kvinnojourer utan att upphandla har flera 
kommuner nu börjat upphandla skyddat boende för kvinnor och barn.
Socialstyrelsens kartläggning från 2020 visar att andelen privata, vinstdrivande aktörer har
ökat från 8 procent till 37 procent på 7 år. Samtidigt ser vi att kvinnor och barn inte får det 
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stöd och skydd de har rätt till. Att välja att konkurrensutsätta och skapa en ny marknad är 
ett ideologiskt beslut som får stora konsekvenser för arbetet för att mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra.”
Medverkande:
Åsa Lindhagen (MP). Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot 
diskriminering och segregation
Oliver Rosengren, (M). Ordförande i nämnden för arbete och välfärd och 
kommunalråd, Växjö kommun
Erik Östman (M). Ordförande barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun
Carola Gunnarsson, förste vice ordförande SKR
Christian Blume, Affärsenheten vid Upphandlingsmyndigheten

Moderator: Olga Persson, förbundsordförande Unizon
 (Li, Jessica och Magnus)

13 oktober 2020

Nya plattformen Unizon. (Magnus)

14 oktober 2020

Unizons medlemsutbildning digitalt, Ekonomiskt våld. 
Unizon bjuder  in till en utbildningsdag om ekonomiskt våld, både digitalt och fysiskt på 
Elite Marina Tower i Stockholm. Föreläsare är bland andra Cecilia Nilsson från 
Familjefridsjouren Höganäs, Elisabeth Hultman, Amanda Vargensten Westerström och 
Martina Dagobert från Kronofogden, Åsa Frostfeldt, kvalificerad handläggare hos 
Arbetsförmedlingen och Josefine Palmqvist Schultz, projektledare för ESF-projektet 

Jämställd etablering hos Arbetsförmedlingen.
(Li och Jessica)

22 oktober 2020

Digitalkurs. Barnafrids basprogram om våld mot barn.  
”Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa 
barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Dessa barn finns mitt ibland oss och med 
rätt kunskap kan vi göra skillnad. ”
En utbildning som finns på deras hemsida och är gratis, rekommenderas att göra för er 
som jobbar med barn. (Li, Magnus, Jessica)

22 oktober 2020

Mäns våld mot kvinnor, webbkurs om våld NCK. (Magnus)

23 oktober 2020

Webbsändning om hot och hat. Brottsoffermyndigheten webbsänder två föreläsningar om 
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hot och hat i samhällsdebatten. Medverkar gör Ängla Eklund, ordförande för den ideella 
föreningen Institutet för Juridik och Internet och jurist vid Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå samt Irena Pozar, journalist och chefredaktör för VeckoRevyn.
 (Li, Jessica, Magnus)

7-8 november 2020

Medlemsutbildning Unizon, Hedersrelaterat våld och
förtryck. Föreläsare är bland andra Juno Blom från
Liberalerna, Negin Amirekhtiar som är utvecklingsledare och
sakkunnig i Nationella Kompetensteamet, Leymuun Farah
från Fryshuset Elektra samt Luul Jama xistera, som är en av
Unizons medlemsorganisationer.  (Li, Jessica, Magnus)

18 november 2020

Digital utbildning och frågestund om ekonomi. Frågestunden hölls av Unizons kassör 
Margaretha Olofsson och Maria Björsson som är sakkunnig i kvinnofrid hos Unizon.  (Li, 
Magnus)

24 november 20020

Lunchsamtal/webbinarie om sambandet mellan våld i
relationer och våld mot djur.
Anordnats av Freezonen, kvinnor-tjej- och brottsofferjour
och riksförbundet VOOV. (Li, Jessica)

25 november 2020

Kvinnokonventionen – hur får man den lika känd som
barnkonventionen. Unizon anordnar detta  som på Facebook live. Olika prata om vilka 
utmaningar som finns. (Li, Jessica, Magnus.)

25 november 2020

Möte Unizons nya plattform. (Magnus)

25 november 2020

Angelika Bill är utbildad Stresscoach och föreläser 
för kvinnojouren, styrelsen och boende på TROTS.
Vi träffades i en lokal i Visby. 
Angelika berättar om sig själv och sitt företag samt
berättade för oss om stress.

27 november 2020

Dåtid, Nutid, Framtid. 
Hur såg fältet ut runt 2010-talet? Med Olga
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Persson
(Unizon), Lena Berg (MÄN), Karen Austin (Delmos/US),
Ola Florin (Regeringskansliet)
Dåtid: Deltagarnas berättelser samt Jämställdhets-
myndighetens summering 10 år i backspegeln
Valbara föreläsningar
Kajsa Rietz (Novahuset): Våld på nätet och pornografi
Henrik Westin & Lena Berg: MÄN:s samtalsmottagning
Nutid: Deltagarnas berättelser
Hur kom ni dit ni är idag? Med Angered, Lilla Edet
och Borås
Framtidsspaning: Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen
(Li, Jessica, Magnus)

28 november 2020

Digitalt – Extra kongress och Unizons årliga ordförande och ledarskapskonferans
Att vara arbetsgivare i pandemin
Samtal mellan Unizons ordförande Olga Persson och representant från
arbetsgivarföreningen KFO
Jourrörelsen - den moderna folkrörelsen.
”Om du håller hyllningarna för dig själv så är du ensam även med
nederlagen” Ordförande Olga Persson, generalsekreterare Rebecka
Andersson
Hur påverkas jourrörelsens arbete i pandemin?
Joakim Medin, författare till Unizons rapport om arbetet mot mäns våld
mot kvinnor i pandemin
En ny plattform för jourrörelsen – inkl. frågestund
Camilla Skyttman, projektledare Unizons nya
plattform
Hur gör vi framtiden till vår?
Unizons förbundsstyrelse
(Li)

30 november 2020

Lunchmöte med Bris : Barnens röster i skyddat
boende. (Facebook) 
Malin Rekke, leg psykolog som berättar om barns röst utifrån Bris och stadsmissionens 
rapport. 

”Hur påverkas barn av att tvingas bryta upp från sin vardag. Drygt 6000 barn befinner sig 
varje år på skyddad boende med sin förälder på flykt under våldet”.
(Jessica)

3 december 2020

Dödsorsak kvinna – heldag på Unizons Facebook.
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Medverkande: Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, inrikesminister Mikael Damberg, 
Anders Tornberg, rikspolischef, Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Åsa 
Lennerö, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande Rådet, Moa Mannheimer, utredare 
Socialstyrelsen, Arion Chryssafis, Sveriges kommuner och regioner, Olivia Wigzell, 
generaldirektör Socialstyrelsen, Hanna Olsson, författare, handledare och 
huvudsekreterare i statens prostitutionsutredning 1977-1980, Peter Söderström, sociolog, 
Another Development Foundation, Gunilla Krantz, professor i folkhälsovetenskap samt 
forskare vid Vastra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nara relationer 
(VKV), Ulrika Rogland, advokat, Luke Hart(UK), överlevare. ”Josefin”, överlevare.
Moderator: Olga Persson, förbundsordförande Unizon.
(Jessica, Magnus)

9-10 december 2020

Grundutbildning i Traumamedveten omsorg (TMO)
Utbildare är Christoffer Andersson-Fahlström och Jonas Karlsson.
”Rädda Barnens grundutbildning i Traumamedveten omsorg (TMO)
ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de
kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt
som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda
copingstrategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning
och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra
påfrestningar och trauma. Utbildningen i TMO ger en teoretisk
grund i traumaförståelse, såsom kunskap om hur ett barns hjärna,
hälsa och utveckling påverkas av trauma. Utbildningen fokuserar
även på de beteendemässiga och emotionella svårigheterna som 
barn och unga som utsätts för trauma och svåra påfrestningar kan
få. Kunskapen om TMO fördjupas och tillämpas praktiskt genom övningar, gemensamma 
reflektioner och gruppdiskussioner. (Jessica, Li)

20 februari 2021.

Inspirationsdag med Unizon via Zoom. 
Det var föreläsningar med Irena Pozar, chefredaktör för VeckoRevyn. Hur hanterar man 
motståndet som kommer med att opinionsbilda feministiskt? Och hur når man genom 
bruset egentligen? Irena delar med sig av sina erfarenheter av näthat och berättar om hur 
Vecko Revyn har använt Instagram för att sprida information och göra skillnad, på ett 
engagerande och nytänkande sätt. Dessutom delar hon med sig av sina bästa tips för att 
nå ut i media!

Inspirationsföreläsning med Vesna Prekopic, pressekreterare Unizon. Unizon och jourerna
utgör en viktig röst i det politiska arbetet mot män och killars våld mot kvinnor och tjejer. 
Hur kan jourerna arbeta med politisk påverkan lokalt i sina kommuner? Vilka krav kan man
ställa på sin kommun? Vem är bäst att grabba tag i när man vill uppnå förändring? Detta är
en viktig föreläsning för er som vill leva upp det politiska påverkansarbetet i jouren och 
kommunen!

Inspirationsföreläsning med Camilla Skyttman, ledamot och projektledare Unizon. Camilla 
kommer att presentera kreativa sätt att arbeta med sina nya funktioner kopplat till 
Unizonjourer.se med fokus på påverkan, information och tillgänglighet. Vi lämnar även 
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plats för frågor och dialog kring det framtida utvecklingsarbetet med vår gemensamma 
plattform.

Föreläsning med Suada Dani, bemötandeansvarig Unizon om feministiskt bemötande 
online. Jourernas bas har alltid varit att lyssna utan att döma, stärka kvinnor och barn och 
att synliggöra deras motstånd. Hur applicerar vi detta online och vilka svårigheter kan vi 
stöta på när vi möter anonyma stödsökanden? Detta är en informativ föreläsning som följs 
av en gemensam workshop!

Inspirationsföreläsning med Linnéa Claeson, samhällsdebattör och feminist. Hur hanterar 
man det hot och hat som ofta kommer med att debattera och opinionsbilda kring 
feministiska frågor? Linnéa kommer att berätta om sina egna strategier för att ta hand om 
sig själv och andra för att orka långsiktigt. En föreläsning om att orka stå kvar i sin egen 
sanning, stå kvar och att stå tillsammans – och om konsten att aldrig ta någon skit!
(Li)

3 mars 2021

TROTS var ute på besök hos Angelika Bill.
Angelika berättar mer om sitt företag. Vi pratade
om hur vi ska gå vidare och om hur ett samarbete
skulle gå till.

23 mars 2021

Röda korset hade utbildning Första hjälpen för
vuxna. (Jessica)

24 mars 2021

Webbianrium om barns rätt till delaktighet och inflytande. (Jessica)

24 mars 2021

OBS utbildning, från Film på Gotland, inför sommarens projekt – Jag trotsar våldet.
(Magnus, Li, Jessica)

25 mars 2021

Digital konferens Unizon. ”Barnen som blev kvar när pappa dödat mamma” (Jessica)

27 mars 2021

Grundkurs Unizon. (Magnus, Agneta och Bengt)

30 mars 2021

”Lunch med Bris” Terese Ahlstedt socionom som jobbar på Bris pratade om ”Barns tankar 
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om att inte vilja leva”

Studiebesök

• Kvinnojouren TROTS har varit på studiebesök hos Familjefrid i Visby.
• Studiebesök på Lojstaslott, träffa Pia från vuxenskolan.
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Media

P4 Gotland 20 april 2020

”Ingen ökning av kvinnofridsbrott i hemmen – än”
https://sverigesradio.se/artikel/7455712

Gotlands Allehanda 23 juni 2020
”Få förstår vad de här kvinnorna varit utsatta för”

P4 Gotland 31 juli 2020

Trots kvinnojour hjälper våldsutsatta i coronatider via
chatt på nätet.
http://sverigesradio.se/artikel/7525050

P4 Gotland 6 januari 2021

Kvinnojouren startar chatt – ska hjälpa våldsutsatta
under pandemin.
https://sverigesradio.se/artikel/7640631
 

Social media

På Instagram 137 följare.
På Facebook finns det 281 medlemmar
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Jag trotsar våldet – turné

För tredje året i rad så anordnas ”Jag trotsar våldet” (se tidigare verksamhetsberättelse). I 
år planeras en turné där verksamhetschefen sätter sig i  kanot på midsommarafton 2021 
och paddlar runt Gotland, för att vara åter i Visby under Medeltidsveckan. Under 
paddlingens resa kommer 16 stationer att ha olika aktiviteter som arrangeras av 
volontärer. 

Målet är att:

• möta människor och skapa dialog, sprida kunskap samt öka medvetenheten 
kring våldsutsatthet.

• - samla in ekonomiska medel så att TROTS kan köpa fastigheten där 
kvinnojouren bedrivs.

• - informera kring politiska beslut som berör kvinnojourernas framtid och vad de 
innebär för hjälpsökande och våldsutsatta.

Läkande park

Parkprojektets mål är att utveckla parken/trädgården vid det skyddade boendet

Vi arbetar för att den ska vara enkel att sköta och att parken ska täcka många behov. Man 
ska bli nyfiken och det ska kittla till i magen när man är i parken samtidigt man kan hitta ett
lugn.

Syfte

Projektet syftar till att skapa en inspirerande utemiljö där individer som blivit utsatta för våld
ska kunna läka och vara ute efter att de kanske isolerats av en kontrollerande förövare. Ett
annat syfte är att dra lärdomar från projektet om utevistelse för individer som blivit utsatta 
för våld, som andra kvinnojourer kan dra nytta av. Metoder som använts för andra grupper,
som personer med ”utbrändhetssymtom”, men inte för vår målgrupp. Om projektets mål 
blir verklighet är kopplat till om Kvinnojouren TROTS får möjlighet att köpa fastigheten vid 
det skyddade boendet.
Slutgiltig rapport kommer vid projektens avslutande.
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Unizons nya hemsida

TROTS har deltagit i referensgrupp för arbetet med framtagandet av Unizons nya 
plattform. Sidan har en grafisk profil och jourerna kan ha sin hemsida på samma plattform.
Kvinnojouren TROTS har valt att ha våran gamla hemsida kvar, men länkas via Unizons 
hemsida. Den externa hemsidan är lanserad, kvar finns arbetet med ett intranät. På nya 
hemsidan kommer Unizon att ge jourerna viktig information, mallar och tips. Målet är 
också en beläggningsfunktion där jourerna själva lägger in när de har lediga platser som 
socialtjänsterna kan söka i. Även en forumfunktion där jourerna direkt kan utbyta 
erfarenheter har efterfrågats, men är i nuläget inte klart. Adressen till nya plattformen är: 
www.unizonjourer.se

Upphandling 

Den 17 november 2020 fick vi klart om upphandling med Växjö kommun som sats igång till
årsskiftet 2021. 

Samverkan mot Våld

Verksamhetschef Li Grebäck är med i en grupp som samverkar mot
våld. Nätverket har sammanträtt 12 ggr från mars till mars; 8 korta
lägesavstämningar och 4 "vanliga" nätverksträffar.

Funkisam

Under sommar 2020 så hade TROTS ett samarbete med funkisam och gjorde en film 
tillsammans. Filmen skickades till Arvsfonden. 
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Barnens egna dagbok

Under året har barnansvarige Jessica Hjorter gjort ett inskrivningshäfte tillsammans med 
konstnären Christina Broman och redigerats av Li Grebäck. Häftet är till för barn under 
vistelsen på kvinnojouren TROTS. 

Barnnätverket

Barnnätverket fungerar som Unizons samlade expertis om barnfridsfrågor. Det består av
barnansvariga från Unizons medlemsjourer och är en spjutspetsgrupp med särskilt fokus
och kompetens i området barn och trauma. 

Syftet med nätverket är att ta fram gemensamma arbetssätt och metoder som ska kunna
spridas i förbundet samt att kvinnojourerna med sin kunskap bistår Unizon i till exempel
remissvar och rapporter. Viktiga delar är också att nätverka och diskutera utmaningar och
lösningar. För närvarande deltar 16 jourer över hela landet i nätverket. 

1 juni Sara och hennes kollega Rina från BUFFF Stockholm
berättade om BUFFFs verksamhet och deras arbete med barn
och unga. De visade filmen Emilia som handlar om en flicka
vars  pappa  hamnar  i  fängelse.  Filmen  används  i
föräldragrupper  tillsammans  med  en  handbok  som  BUFFF
tagit fram. Gemensam diskussion/reflektion efteråt. 

7  september  Fredrik  Selin  som  arbetar  på
Brottsoffermyndigheten  berättar  om  deras  regeringsuppdrag
om kunskapsstödjande  åtgärder  för  att  stärka  kompetensen
om behov hos barn  som har  bevittnat  våld  och som vistas  eller  har  vistats  i  skyddat
boende.
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25  januari Åsa  Hjertström  berättar  om  Jämställdhetsmyndighetens  uppdrag,
barnnätverket ställde frågor och diskuterade.
Åsa berättade om Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld
och/eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge. I uppdragets
bakgrundsbeskrivning lyfts hur barns bästa kan beaktas för ett barn som vistas i skyddat
boende som har umgängesrätt med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot
den  andra  föräldern.  Då  kartläggningen  ska  genomföras  med  ett  barnrättsperspektiv
önskar JÄMY samtala med barn i skyddat boende med erfarenhet av att ha bevittnat våld
eller utsatts för våld av närstående samt vårdnad, boende och umgängestvist i domstol. 

11 februari Uppstartsworkshop när det gäller Barnnätverkets arbete med att ta fram och
uppdatera barnmaterial under 2021. 
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Tack alla volontärer och medlemmar 

Primagård

På Primagårds hemsida har de lagt ut om Kvinnojouren TROTS.
”Sedan april 2020 rostar vi KAFFE till förmån för våldsutsatta kvinnor och barn.
Finkaffe för oss handlar om att göra gott hela
vägen!
Vi handlar enbart ekologiska, handplockade
bönor som odlats av, och till förmån för
kvinnor. Kaffet rostas sedan av oss på
Gotland, i små omgångar av bara 5kg. Och för
varje såld påse skänker vi 20 kr till TROTS
Kvinnojour på Gotland. TROTS har ett
skyddat boende på ön, hjälper och arbetar för
våldutsatta kvinnor och barn från hela
Sverige.”

Prima gård har samlats in första gången den
12 september 18 880 kr och
sedan till Jul fick TROTS 5 040
kr.

 

LEVA kungslador
Under sommaren 2020 så har kvinnojouren TROTS fått hämtat bröd och bullar på LEVA 
kungslador. 

Länsförsäkringar 
Kvinnojouren TROTS fick en julgåva från Länsförsäkringar
på 10 340kr.

D.A.C.A - DRIVERS AGAINST CHILD ABUSE
D.A.C.A på Gotland gav 2 familjer massa mat och
julklappar till barnen till julen. 

Ida Andersson Band.
Den 19 april 2020 så får Kvinnojouren TROTS en gåva av
Ida Andresson Band på 3 970 kr. De hade en insamling på Facebook genom en live 
spelning de hade. 
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Christina Broman 
15 oktober fick TROTS 3 nyagjorda nallar av Christina. Christina har även gjort de fina 
bilderna till barn häftet.

Tacka till dem Volontärer som hjälpt med lite allt möjligt detta år.
Bengt Jönsson, Agneta Karlsson, Eva Gussing, Maja Allard, Bengt Carlenfors och
Roland Sundelin

Tackar alla  som vi fått sätta upp tavlor vid, ni är med och uppmärksammar Våld i nära 
relationer.

Medlem
För 50 kr per år blir man medlem i Kvinnojouren TROTS och får då en ”TROTS-bok” om 
man önskar.

Medlemmar är 2021 56 stycken.

 Kvinnojour TROTS. Söderväg 1, 621 58 Visby. Tel 0498 33000 e-post trotskvinnojour@gmail.com www.trotskvinnojour.se 
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Denna har Kvinnojouren skickat runt till olika verksamheter och socialkontor i Sverige.
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