Till Kommunstyrelsen
Kvinnojouren Lund behöver 500 000 kronor för 2021 års verksamhet
Den 16 december 2020 beviljades Kvinnojouren Lund och Tjejjouren i Lund gemensamt en miljon
kronor för våra verksamheter. Vi utgår från att pengarna gäller under 2021. För Kvinnojouren Lund
var de pengarna otroligt välbehövliga för vår verksamhet under kommande år. Dessvärre räcker de inte
för att vi ska kunna bedriva den verksamhet som vår målgrupp behöver. Innan beslutet togs den 16
december flaggade vi för att en miljon kronor saknades inför 2021, och med det beslut som tagits
saknas fortfarande 500 000 kronor. För det fall den beviljade miljonen är periodiserad på två år, saknar
vi 750 000 kr för 2021. Det är ett underskott vi inte kan komma runt med hjälp av nedskärningar eller
omprioriteringar utan att det får allvarliga konsekvenser för vår målgrupp – våldsutsatta kvinnor, barn
och hbtq+personer. Pengarna är räknade krona för krona och våra målgrupper har redan drabbats hårt
av den pågående pandemin. Vi ber återigen Lunds kommuns politiker om hjälp – stötta oss så att vi
kan hjälpa andra att leva ett liv fritt från våld.
Vad gör Kvinnojouren Lund?
Kvinnojouren Lund är en ideell förening som arbetar med att ge stöd åt våldsutsatta, med
våldsförebyggande insatser och med förändringsarbete för att nå ett jämställt samhälle fritt från våld.
Vi har tre fokusområden – hedersvåld, sexuellt våld och våld mot hbtq+personer.
Inom vårt stödjande arbete har vi varje år över 1000 kontakter med personer som utsätts eller har
utsatts för våld. Ungefär en tredjedel av dessa har hederskoppling.







Många av dem vi möter har utsatts för sexuellt våld. En del som barn och en del nyligen.
Förövaren är oftast en person de har haft en relation med.
Ett ökande antal kontakter är utsatta för förföljelse, stalking och övervakning, ofta av en f.d.
partner, på ett sätt som skapar enorm rädsla i vardagen och begränsar deras frihet och
möjligheter.
Varje år träffar vi föräldrar som försöker skydda sig och sina barn från den andra förälderns
våld. Både de vuxna och barnen mår ofta mycket dåligt och har svårt att hitta stöd för sin
situation.
Vi möter både vuxna och unga som utsätts för våld med hederskoppling. De blir ofta mycket
begränsade i sin vardag och utsätts för fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. En stor
del av dem saknar kunskap om sina rättigheter och vilket stöd samhället kan erbjuda dem. En
del av har tvingats flytta långt ifrån sina familjer och lever under flera skyddsåtgärder.

Till den som behöver stöd och hjälp erbjuder Kvinnojouren Lund stöd via telefon, mejl, chatt och i
personliga möten. Den som behöver kan också få praktisk hjälp i form av medföljning, socialt stöd och
hänvisning till andra insatser vid behov. Vi erbjuder också stöd i grupp och lägerverksamhet för unga i
hedersvåld, samt för våldsutsatta mammor och deras barn. För många av dem som deltar på lägren är
det deras enda möjlighet att lämna vardagen i några få dagar.
För många av dem vi träffar är vi de första, och ofta de enda, de pratar med om våldet de utsatts för
och vårt stöd är för många ovärderligt för att orka förändra sin situation, återfå en fungerande hälsa
och mående så att våldets konsekvenser inte följer med resten av livet.
Förutom vårt stödjande arbete, arbetar vi också våldsförebyggande. Detta gör vi dels i samarbete med
idrottsrörelsen och skolan, men vi har också stort fokus på att förebygga våld med hederskoppling.

Som den hederskartläggning som Lunds kommun beställde av FreeZone under 2020 visar, är
Kvinnojouren Lund en av de få verksamheter som lyckas nå unga i hedersvåld utanför skolan. Det är
en verksamhet vi vill fortsätta driva, och där vi ser att pandemin förvärrat situationen för många av
dem vi har kontakt med,
Pandemins konsekvenser
Den pågående pandemin har påverkat vår verksamhet och vår målgrupp på flera sätt. Vi har haft ett
ökat antal stödsökande. Under hösten har antalet personer som tagit kontakt med oss ökat med över
100 %. Många av kontakterna behöver också stöd under en längre period, och behöver mer stöd än
tidigare. Detta beror bland annat på att samhällets restriktioner och nedstängningar, att ärendena är
mer komplicerade och på att det är svårare att hitta sätt att kommunicera riskfritt. Förutom fler nya
kontakter har pandemin inneburit att de personer vi haft kontakt med tidigare har behövt mer stöd, då
deras utsatthet förvärrats under pandemin. Även antalet polisanmälningar om våld har ökat i landet
under 2020, och den ökningen avspeglas i vår verksamhet.
Vi har ännu inte sett slutet på pandemins konsekvenser för vår målgrupp. Även om vi inte kan förutspå
hur 2021 kommer att utvecklas, vet vi att i ett samhälle i kris, är det redan sårbara grupper som blir
värst drabbade. Kvinnor, barn och hbtq+personer är sådana sårbara grupper. Vi vet också att många
har svårt att ta kontakt och söka hjälp när de isoleras med sin förövare, och att förövare använder
pandemin och dess restriktioner för att hindra den våldsutsatta från att lämna hemmet och ha kontakt
med andra. Pandemin förstärker den våldsutsattas isolering och det blir svårare att ta sig loss när
restriktionerna väl lättar. Därför måste vår organisation vara rustad inför det kommande året, när
samhället förhoppningsvis sakta kan börja öppna upp igen.
Pandemin har också lett till att mötesplatser har fått stänga och insatser som tidigare kunnat göras i
grupp nu måste göras individuellt. Sammantaget har alla dessa förändringar lett till ökad arbetsbörda
för vår personal. Under 2020 har vi, på grund av pandemin, inte haft möjlighet att utbilda några nya
volontärer, vilket lett till högre arbetsbelastning för existerande volontärer, och för den personal som
samordnar volontärinsatserna och handleder de volontärer som möter stödsökande. Med det ökande
antalet stödkontakter och den ökade arbetsbördan följer ett ökat behov av arbetsledning och
arbetsmiljöarbete. Detta görs i dagsläget av en ideellt arbetande styrelse, och den uppkomna
situationen har även här lett till ökad arbetsbelastning. Situationen börjar bli ohållbar.
Under det kommande året kan läget förändras snabbt. Att samhället öppnar upp kan betyda att fler får
möjlighet att söka stöd de inte haft möjlighet under tiden av strikta restriktioner. Då kan även behoven
i vår verksamhet ändras. Därför önskar Kvinnojouren Lund, förutom ett ytterligare ekonomiskt bidrag,
en direktkontakt inom kommunstyrelsen som vi kan ha löpande dialog med under året gällande de
förändringar som kan ske i verksamheten.
Vad kostar våldet?
Våld i nära relationer kostar det svenska samhället enorma summor varje år. Beräkningarna varierar,
men i SOU 2015:55 går det att läsa att våldet beräknas kosta mellan 21,5 och 45.5 miljarder kronor
varje år. Görs en beräkning per person och Lunds kommuns befolkningsmängd innebär det en kostnad
på mellan 298 och 631 miljoner varje år.
Under flera år har regeringen avsatt 100 miljoner till landets kvinno- och tjejjourer (förordning
2015:454 om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer). I dagsläget utgör detta statsbidrag huvuddelen av
Kvinnojouren Lunds finansiering. Detta bidrag får dock inte användas för att finansiera
lokalkostnader, trots att en lokal är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet
överhuvudtaget. Istället finansierar vi vår lokal via det IOP som vi tecknat med Lunds kommun. Vår
organisation är beroende av att vi varje år söker bidrag för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Förutom lokalkostnad är vår största utgift personalkostnader. Samtidigt är det vår personal som,
tillsammans med volontärer, driver hela vår verksamhet. Utan dem hade vi inte kunnat utföra det
arbete vi idag gör. Trots att vår verksamhet på många sätt vilar på ideell arbetskraft i form av
volontärer, innebär det inte att personalkostnader sjunker. Anställd personal krävs för att utbilda,
samordna, leda, driva och engagera de ideella krafterna. Med fler volontärer kan vi göra mer, men bara
om vi har anställda som kan ta vara på och rikta deras potential. Anställda behöver ha nära kontakt
med volontärer, i synnerhet med dem i stödet, för att säkerställa kvaliteten på vår verksamhet.
Att Kvinnojouren Lund behöver ytterligare tillskott för året 2021 är på grund av den ökade
arbetsbelastning och omställning av arbete som den pågående pandemin inneburit för vår verksamhet.
Det är en förändring vi inte kunnat förutse, och därför inte kunnat söka medel till.
Kvinnojouren Lund ber om kommunens hjälp inför 2021
I dagsläget står vi inför en situation där Kvinnojouren Lund behöver ytterligare 500 000 alternativt
750 000 kronor för att kunna bedriva en fullgod verksamhet under 2021. Det är pengar vi måste ha in
till vår verksamhet för att kunna säkerställa att vår målgrupp får tillgång till det stöd och hjälp de har
rätt till. Genom att bedriva denna verksamhet kompletterar och avlastar vi kommunens egna stödjande
och våldsförebyggande insatser. Utan dessa pengar är risken att vi inte kommer att kunna ta emot alla
de våldsutsatta stödsökande som vänder sig till oss. På kort sikt riskerar det att leda till ökat mänskligt
lidande och ökad belastning på kommunens verksamheter. På lång sikt riskerar det att få långtgående
konsekvenser av ökad fysisk och psykisk ohälsa, ökat våld mot vuxna och barn, missbruk och ökade
kostnader för hela samhället.
Vi ser behovet att bygga långsiktig, hållbar finansiering för vår organisation. Att be kommunen om
extra resurser vid årsskiftet är inte en sådan lösning, det är vi medvetna om. Men det gångna året har
inneburit förändringar och konsekvenser ingen av oss kunnat förutse. Därför ber vi kommunen att vid
detta tillfälle ge oss det extra stöd vi behöver. Då kan vi också förvalta det stödet för att förbättra
möjligheterna för att slippa söka den här typen av akuta stöd i fortsättningen. När vår verksamhet är
ekonomiskt stabil kan vi hjälpa fler ut ur våldet, vi kan stötta och förebygga och bidra till ett samhälle
med mindre våld och lidande. Vi tror och arbetar med förändring, och ber om er hjälp för att kunna
åstadkomma den förändringen.

Vänligen,
Kvinnojouren Lund gm ordförande Xhenita Shala

