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Om Fempowerment
Fempowerment är en ideell organisation som stödjer och 
hjälper våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med 
utomnordiskt ursprung. I vår stödverksamhet erbjuder 
vi hjälp, stöd och kostnadsfri juridisk rådgivning på olika 
språk. Fempowerment är en feministisk och antirasistisk 
organisation som är religiöst och politiskt obunden.

Vision, Mission och Mål
Fempowerments vision är ett jämställt och jämlikt 
samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor, tjejer och 
ickebinära. 

Fempowerments mission är att stödja, hjälpa och erbjuda 
gratis juridisk rådgivning till kvinnor, tjejer  och ickebinära 
med utomnordiskt ursprung som utsatts för våld av 
någon närstående. Vi strävar efter att skapa ett jämställt 
och jämlikt samhälle fritt från mäns våld, hot om våld och 
kontroll genom att utveckla och bedriva förebyggande 
arbete med kvinnor, män, ickebinära och unga.

Fempowerments mål är att tillhandahålla olika former 
av stödresurser på olika språk till våldsutsatta såsom 
en rikstäckande jourtelefon och en stödchatt där hjälp, 
stöd och juridisk rådgivning erbjuds, samt erbjuda 
kunskapshöjande föreläsningar och arbeta förebyggande 
med unga med fokus på normer, intersektionalitet och att 
motverka våld i nära relationer.

Stöd och juridisk rådgivning till våldsutsatta
I vår jourverksamhet erbjuder vi stöd, hjälp och kostnadsfri 
juridisk rådgivning på den stödsökandes modersmål. 
Vi erbjuder motiverande och bearbetande stödsamtal, 
juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med myndigheter 
bland annat socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, 
polisen och domstolen. 

I vår juristjour erbjuder vi stödsökande juridisk rådgivning 
som syftar till att stödja den stödsökande i olika juridiska 
processer samt ge dem underlag för att fatta beslut i sitt 
enskilda fall. Vi bistår med juridisk rådgivning och hjälp 
vid bland annat vårdnadsfrågor, skilsmässa, bodelning, 
polisanmälningar anknytningsärenden, asyl- och migrations- 
frågor samt övriga medborgarskapsärenden. 

Förebyggande arbete och kunskapsspridning
I vår våldsförebyggande verksamhet arbetar vi med 
påverkansarbete och att sprida kunskap Vi arbetar med 
vuxna och unga. Vi utbildar om våld i nära relationer 
och hur våldet drabbar kvinnor och ickebinära med 
utomnordiskt ursprung hos myndigheter, universitet och 
högskolor samt andra organisationer etc.

I vårt förebyggande arbete med unga besöker vi 
gymnasieskolor, fritidsgårdar och andra ungdomsgrupper 
och samtalar om våld i nära relationer, våldets olika 
uttryck och mekanismer, lagstiftning, rättigheter, normer, 
intersektionalitet samt informerar om var en kan vända sig 
för stöd och rådgivning.

Volontärverksamhet
I dagsläget finns det många olika sätt för medlemmar 
att engagera sig som volontärer. Fempowerments 
volontärer kan engagera sig i vår stödverksamhet, som 
informatörer och vara med och sprida information om 
vårt verksamhetsområde samt i vår volontärgrupp för 
kommunikation och sociala medier. Fempowerments 
volontärer är oerhört viktiga för att organisationen ska 
kunna tillhandahålla och erbjuda många olika språk i vår 
stödverksamhet, nå ut till fler våldsutsatta samt sprida 
information. 

Varje verksamhetsår rekryterar och utbildar vi nya 
volontärer med olika språkliga kompetenser och 
erfarenheter. För att kvalitetssäkra vårt arbete och 
bemötande av stödsökande samt förbereda och ge verktyg 
till våra nya volontärer erbjuder vi dem en grundutbildning 
om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, 
aktuell lagstiftning, normer och intersektionalitet, samt 
utbildning i retorik och presentationsteknik. 

Följ Fempowerments verksamhet på sociala medier:

Besök www.fempowerment.se för mer information. 

Fempowerment 

@fempowerment.se 
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I Fempowerments rikstäckande jourtelefon erbjuder vi 
stöd, hjälp och kostnadsfri juridisk rådgivning till kvinnor, 
tjejer och ickebinära som utsatts för våld av någon 
närstående.Vi erbjuder stödsökande motiverande och 
bearbetande stödsamtal, juridisk rådgivning och stöd 
i kontakt med svenska myndigheter. Fempowerments 
jourtelefon har öppet helgfria vardagar mellan kl. 09.00-
17.00 och bemannas av anställda och volontärer med 
olika språkliga kompetenser utöver svenska och engelska.
I Fempowerments jourtelefon kan vi utöver svenska och 
engelska erbjuda hjälp på bland annat arabiska, tigrinja, 
spanska, persiska, kurdiska, turkiska, ryska, ukrainska, 
somaliska, serbiska, luganda, portugisiska, franska, thai 
och italienska.

Under 2019 har Fempowerment sammanlagt gett 323 
stödinsatser, inklusive juridiska insatser, till 46 våldsutsatta 
kvinnor och flickor med utomnordiskt ursprung runt om i 
Sverige. Under året har vi gett stödsamtal av motiverande 
och bearbetande karaktär samt stödinsatser relaterade 
till hälsa, försörjning och boende. 

I Fempowerments juristjour har vi under 2019 bistått 
med juridisk rådgivning gällande kvinnors rättigheter 
och våldsutsattas lagstadgade rättigheter. Under året 
har vi bland annat stöttat och hjälpt stödsökande i 
ärenden gällande skilsmässa, bodelning, vårdnadsfrågor, 
anknytningsärenden, asyl- och migrationsfrågor. Således 

har vi förmedlat information om samt hjälpt till att 
förklara olika juridiska processer, till exempel om hur en 
polisanmälan görs, om hur en rättsprocess går till, om 
rätten till målsägandebiträde och offentligt biträde samt 
asylprocessens fortgång etc. Fempowerments juridiska 
rådgivningen har tillhandahållits genom telefonkontakt 
och personliga möten. Den juridiska rådgivningens 
utgångspunkt har bland annat varit att förse stödsökande 
med juridiskt underlag så att de kan fatta informerade 
beslut i sitt enskilda fall. 

Under 2019 har Fempowerment fortsatt sitt goda 
samarbete med Advokatfirman Invictus som är oss 
behjälpliga vid vissa enskilda juridiska ärenden och med 
juridisk rådgivning.

Utveckling av nya stödresurser
Vi har i linje med liknande verksamheter utforskat 
möjligheten att utöka våra stödresurser. Under hösten 
inledde vi arbetet med att undersöka möjligheten för 
införandet av en chatt på vår hemsida. Det finns många 
studier som visar att de flesta idag föredrar att chatta 
framför att ringa samtal. I synnerhet med arbetet som vi 
bedriver, där känsliga och personliga ämnen berörs, kan 
det av stödsökande upplevas som tryggare att kontakta 
oss på nätet - i alla fall initialt. Självklart ställer den här 
typen av kommunikation strikta krav på sekretess och 
databehandling, vilket vi givetvis tar hänsyn till under

Stödverksamhet på olika språk
Foto: Fempowerment
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arbetets fortgång. Implementeringen av chatten är i
skrivande stund i full gång. Den beräknas vara igång 
senast under andra kvartalet 2020.

Samtidigt som arbetet med chatten har pågått har vi 
också tittat närmare på att lansera Snapchat för våra 
stödsökande. Detta har i första hand bedrivits av vår 
nya volontärgrupp med fokus på kommunikation. 
Tillsammans med kommunikatör och verksamhetsledare 
har konto skapats och krav på sekretess utvärderats. 
Tyvärr har releasen fördröjts på grund av tidsbrist i 
kombination med resursbrist. Vi ämnar dock fortsätta 
arbetet under 2020, med en lansering inom snar framtid.

Kompetensutveckling MI och RBP
Fempowerments anställda har under året fått kompetens-
utveckling i Motiverande samtal (MI) samt Response 
Based Practice. Under hösten deltog Fempowerments 
verksamhetsledare och joursamordnare i en tredagars 
grundutbildning i Motiverande samtal (MI). MI är ett 
förhållningssätt och en samtalsmetod som används 
i rådgivning och behandling för att underlätta 
förändringsprocesser.  Som medlemmar i Riksförbundet 
Unizon fick vi även under hösten möjlighet att delta i en 
utbildningsdag med fokus på Response Based Practice 
(RBP). RBP är ett feministiskt förhållningssätt till hur en 
kan arbeta med bemötande och våld i nära relation. Det 
är ett teoretiskt ramverk samt en praktisk metod som 
bygger på ett respektfullt, feministiskt och stärkande 
bemötande av våldsutsatta. Dessa metoder har mycket 
gemensamt och det som kan sägas skilja dem åt är att 
RBP inkluderar en kritisk maktanalys.

Att möta hbtq-personer som utsatts för sexuellt våld
För oss på Fempowerment är det viktigt  att erbjuda det 
bästa möjliga bemötandet för samtliga stödsökande. 
Den 11 oktober deltog vi därför i en fördjupningsdag 
med fokus på att möta hbtq-personer som utsatts för 
sexuellt våld som arrangerades av RFSL Stödmottagning 
i samverkan med Brottsofferjouren Sverige och Unizon. 
Utbildningsdagens syfte var att ge kunskap och verktyg 
för att bättre kunna bemöta homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och queera personer som utsatts för 
sexuellt våld samt få en förståelse för hur heteronormen 
påverkar förståelsen för sexuellt våld. Dagen gav även 
en möjlighet att nätverka med tjej-, ungdoms-, kvinno- 
och brottsofferjourer från hela landet, att inspireras och 
utbyta erfarenheter.

Foto: Fempowerment

Fempowerments stödverksamhet 
Vi har öppet mån-fre, kl. 09.00-17.00. 

Kontakta oss för stöd, hjälp och gratis 
juridisk rådgivning på ditt modersmål.

Ring vår stödtelefon: 020-33 99 00
Mejla till oss: jour@fempowerment.se

Besök www.fempowerment.se för mer 
information och för att komma i kontakt 
med vår stödchat.
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I dagsläget finns det många olika sätt för medlemmar 
att engagera sig som volontärer i Fempowerment. 
Fokus för 2019 har varit att utveckla och förbättra 
Fempowerments volontärverksamhet samt att hitta 
nya sätt att engagera sig i vår verksamhet. Att leda, 
engagera och behålla volontärer är en utmaning för 
många ideella organisationer, således ville vi under 
2019 satsa på att  införskaffa kunskap och verktyg 
för att bättre kunna utveckla ett hållbart ideellt 
engagemang i Fempowerment.

I vanlig ordning har vi rekryterat och utbildat nya volontärer 
med olika språkliga kompetenser och erfarenheter i 
syfte att nå fler stödsökande samt erbjuda fler olika 
språk i vår jourverksamhet, samt kvalitetssäkra det stöd 
Fempowerment erbjuder. Under året har vi genomfört 
två grundjourutbildningar, en juristjourutbildning samt 
vår första informatörutbildning helt i egen regi.

Grundutbildning för nya jourvolontärer
En viktig förutsättning för att kunna nå fler stödsökande 
samt erbjuda fler olika språk till stödsökande i vår 
stödverksamhet är att vi rekryterar, engagerar och 
utbildar volontärer med olika erfarenheter och språkliga 
kompetenser. Fempowerments utbildningsserie på 
grundnivå ämnade att tillgodose nya volontärer med 
både teoretisk och praktisk kunskap i mötet med 
stödsökande samt ge en förståelse för hur Fempowerments 
jourverksamhet fungerar. I våra interna utbildningsinsatser 
har vi tillämpat ett intersektionellt perspektiv på våld i 
nära relationer.

Fortsatt stort intresse för våra volontärutbildningar
Intresset för Fempowerments volontärutbildningar har 
fortsatt varit stort och under 2019 har vi sammanlagt 
rekryterat och utbildat 22 nya volontärer. Fempowerments 
nya volontärer har genomgått en grundutbildning 
som ämnar att förbereda dem och ge dem redskap att 
bemöta, stödja samt informera våldsutsatta kvinnor, 
tjejer och ickebinära om deras rättigheter. Under 
2019 bestod grundutbildningen av fyra respektive tre 
utbildningstillfällen i form av interaktiva föreläsningar 
med utrymme för reflektion och diskussion. De blivande 
volontärerna fick lära sig mer om mäns våld mot kvinnor, 
våld i nära relationer, våldets olika uttryck och mekanismer, 
normer, intersektionalitet, hedersrelaterat våld och 
förtryck, bemötande av våldsutsatta, familjerätt samt 
asyl- och migrationsrätt. De blivande jourvolontärerna fick 
även grundläggande kunskaper om  våldsutsatta kvinnors 
grundläggande  lagstadgade  rättigheter. Nytt för  2019  
var att vi valde att ta bort juristjourutbildningen under 
hösten och istället inkluderade dessa föreläsningstillfällen 
i ordinarie utbildningsserie på grundnivå. Detta gjordes 
då vi vill att alla våra volontärer ska lära sig mer om  den 
lagstiftning som kan bli aktuell vid våld i nära relationer. 

Under 2019 har Fempowerments verksamhetsledare och 
externa föreläsare utbildat våra nya volontärer. Vårens 
grundutbildning genomfördes i mars/april med start 23 
mars och höstens grundutbildning genomfördes i oktober 
med start 12 oktober.

Volontärverksamhet

Foto: Fempowerment



7

Ny volontärgrupp 
För att engagera våra volontärer på flera sätt, valde vi i 
år att starta igång en helt ny grupp med inriktning mot 
kommunikation och sociala medier. Det har uttryckts en 
hel del intresse för en sådan grupp, i och med att många 
av våra volontärer är väldigt insatta i vad gäller dessa 
delar. Flertalet är också väldigt kreativa, vilket är ett 
utmärkt sätt att främja Fempowerments verksamhet 
på. Med volontären Edka i spetsen tillsammans med 
vår kommunikatör Arandjel, drog vi under sommaren 
igång volontärgruppen. Ett projekt som upptagit en hel 
del tid är Snapchat, riktat mot vår yngre målgrupp. Vi 
planerar att lansera den stödresursen under 2020.

Utbildning för nya informatörer
Den 21 september genomförde vi vår första informatör-
utbildning i egen regi. Retorikkonsulten Therese 
Andersson var inbjuden för att lära oss mer om retorik 
och presentationsteknik. Under dagen fick vi ta del av 
flera retoriska verktyg och arbetssätt för att förbereda, 
genomföra och utvärdera en muntlig presentation med 
fokus på målgruppen Sfi-elever. Vi fick även lära oss 
verktyg för att skapar intresse och engagemang samt 
hur vi kan bemöta motstånd vid föreläsningstillfällen. 
Utbildningstillfället var otroligt lärorikt och gav oss många 
praktiska verktyg som vi och våra volontärer kommer 
att ha nytta av när vi är ute och föreläser samt i andra 
sammanhang.

Att leda, engagera och behålla frivilliga
Under året har vi även införskaffat oss nya verktyg 
för att kunna skapa ett hållbart ideellt engagemang. 
Under 2019 har anställda i Fempowerment tagit 
del av kompetensutveckling gällande att bedriva 
en hållbar volontärverksamhet via Volontärbyrån. 
Vi har deltagit i utbildningarna Att leda frivilliga i 
föreningslivet samt Motivera och behålla frivilliga. 
Vid dessa utbildningstillfällen har vi fått lära oss mer 
om hur en kan skapa förutsättningar för en hållbar 
verksamhet där volontärer trivs och utvecklas samt 
hur en ideell förening kan arbeta mer strategiskt med 
att hålla engagemanget igång. Vi ser fram emot att 
under 2020 omsätta teori i praktik.

Fempowerments första utbildningstillfälle under vårens volontärutbildning.

Fempowerments utbildning i retorik och presentationstekning den 21 mars.
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Gisela Rossi Santillan
Fempowerments verksamhetsledare Gisela Rossi Santillan föreläste både under 
vårens och höstens volontärutbildning om bland annat om mäns våld mot kvinnor, 
våld i nära relationer, våldets olika uttryck och mekanismer samt bemötande av 
våldsutsatta.

Dalia Ahmad
Dalia Ahmad, advokat på Invictus Advokatfirma, föreläste på vårens volontär-
utbildning om Utlänningslagen, och vad som sker när anknytning brister i de 
partnerrelation där våld existerar eller har existerat. Under höstens utbildningstillfälle 
föreläste Dalia om den lagstiftning som aktualiseras vid våld i nära relationer samt 
målsägandebiträdets viktiga roll i rättsprocessen.

Mona Haghgou Strindberg
Mona Haghgou Strindberg, advokat på Prio advokatbyrå, föreläste på höstens 
volontärutbildning om Utlänningslagen, och vad som sker när anknytning brister i de 
partnerrelation där våld existerar eller har existerat.

Paula Dahlberg
Paula Dalhberg från Vardagsrasismen.se föreläste på vårens volontärutbildning om 
hedersrelaterat våld och förtryck, samt om hur ett normkritiskt och intersektionellt 
perspektiv synliggör hur olika maktstrukturer samverkar och påverkar oss på olika 
sätt.

Seher Nuredini
Seher Nuredini, advokat på Invictus advokatfirma, föreläste om den juridik som 
aktualiseras vid vårdnadsfrågor, bl.a. specifika regler som aktualiseras vid vårdnads- 
och umgängestvister, när våld har förekommit mellan vårdnadshavare.

Föreläsare volontärutbildning

Therese Andersson
Retorikkonsulten Therese Andersson föreläste om retorik och presentationsteknik 
med fokus på målgruppen SFI-elever på Fempowerments informatörutbildning.
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Förebyggande arbete
Under 2019 har vi fortsatt att utbilda om våld i nära 
relationer och hur våldet drabbar kvinnor, tjejer och 
ickebinära med utomnordiskt ursprung på skolor, 
fritidsgårdar och för yrkesverksamma som på olika sätt 
kommer i kontakt med vår målgrupp. 

Under det gångna året har vår verksamhetsledare Gisela 
Rossi Santillan och jurist Dapine Leeser spridit kunskap 
och föreläst för många olika verksamheter. Vi har bland 
annat besökt olika ungdomsverksamheter, föreläst 
på Vällingby bibliotek och för diakoner verksamma 
i Huddinge kommun. I slutet av sommaren, den 28 
augusti, bjöd Akademin för Rörelsejurister in oss för att 
föreläsa om våld i nära relation och juridik under deras 
årliga sommarinternat. 

Sammanlagt har vi under 2019 gett kunskapshöjande 
insatser till 735 personer, varav 584 sfi-elever och 23 
lärare, 25 unga och 5 ungdomsledare, samt totalt 98 
juriststudenter, studenter, yrkesverksamma diakoner, 
gymnasielärare, ambassadörer och jurister etc.

Besök på Liljeholmen gymnasium 
I början av året besökte vår verksamhetsledare Lilje-
holmens gymnasium och föreläste för personalgruppen 
om våld i nära relation, våldets olika uttryck och 

mekanismer samt om normer och intersektionalitet. 
Gymnasieskolan tar endast emot helt nyanlända 
gymnasieungdomar. Den 11 februari föreläste vi för 35 
personer verksamma som lärare och elevstödspersonal 
på skolan.

Fempowerment besöker Ecuadors ambassad
I oktober arrangerade Fempowerments tillsammans 
med Ecuadors ambassad en kunskapshöjande före-
läsning för latinamerikanska ambassadörer om våld i 
nära relationer och aktuell lagstiftning. Fempowerments 
verksamhetsledare Gisela och jurist Daphine föreläste 
om Fempowerments verksamhet och våld i nära 
relationer, tillsammans med Dalia Ahmad och Seher 
Nuredini från Advokatfirman Invictus som föreläste 
om straffrätt ur målsägandens perspektiv. Ungefär 
15 representanter från flertalet latinamerikanska 
ambassader var på plats och gensvaret var 
överväldigande positivt. 

Rikstäckande marknadsföringkampanj med Citrus
För att öka medvetenheten om vår verksamhet och nå 
ut till stödsökande  runt om i landet deltog vi i en citrus-
kampanj. Citrus placerar ut reklamvykort på kaféer 
och restauranger runt om i Sverige. Under september 
månad låg vårt vykort ute för allmänheten.

Fempowerment besöker Vårby ungdomsgård
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Utbildningsinsatser för SFI-elever
Under året har Fempowerment fortsatt att informera 
SFI-elever om vår verksamhet, våld i nära relationer och 
vilket stöd vi erbjuder våldsutsatta. Fempowerments 
verksamhetsledare Gisela Rossi Santillan har tillsammans 
med vår jurist Daphine Leeser, timanställda Makda 
Tesfamichel och vår volontär Yasameen Nafil besökt ett 
antal SFI-klasser. Föreläsningarna syftade till att informera 
om vår verksamhet, sprida kunskap om våldets olika 
mekanismer och uttryck, mänskliga rättigheter, svensk 
lagstiftning samt Sveriges jämställdhetsmål. Samt vart en 
kan vända sig för stöd och rådgivning. 

Under året har Fempowerment besökt olika verksam-
heter för nyanlända runt om i Stockholm och utanför. 
Sammanlagt har vi under 2019 föreläst för 584 SFI-elever 
och 23 lärare. Besöken har varit mycket uppskattade av 
elever, lärare och föreläsare. 

Fempowerments verksamhetsledare besökte tillsammans 
med Makda och Yasameen SFI-elever på Alma folk- 
högskola i Liljeholmen den 28 maj. Där föreläste vi bland

annat om vår stödverksamhet, våldets olika uttryck, 
lagstiftning och Sverige jämställdhetsmål med fokus på 
det 6:e målet som handlar om vårt verksamhetsområde 
för 50 elever och 3 lärare. 

SFI i Eskilstuna
Under hösten blev vi inbjudna att föreläsa på Eskilstunas 
SFI-skola. Den 23 och 24 oktober föreläste  vår 
verksamhetsledare och jurist för sammanlagt ca. 500 
elever och 20 lärare om mänskliga rättigheter, våld i nära 
relationer och svensk lagstiftning etc.
 
ASK Huddinge
Vår verksamhetsledare och jurist besökte ASK Huddinge 
den 29 okt för att föreläsa om vårt verksamhetsområde.
Föreläsningen handlade om mäns våld mot kvinnor, våld 
i nära relationer, våldets olika uttryck och mekanismer, 
lagstiftning och mänskliga rättigheter.  Samt var och 
hur en kan få skydd, stöd och juridisk rådgivning. De 15 
deltagarna som var på plats var både asylsökande kvinnor 
och ickebinära samt etablerade svenskar.

Fempowerment föreläser i Eskilstuna den 23 nov.
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Tjejkväll Vårby ungdomsgård
Den 25 september bjöd Vårby ungdomsgård in oss för 
att berätta mer om vår verksamhet samt föreläsa om 
våld i nära relationer. Ungdomsträffen var separatistisk 
för tjejer och ickebinära. Kvällen innehöll häng, injera och 
samtal om hur våld i nära relationer kan ta sig uttryck. 
Föreläsningen avslutades med en anonym frågelåda 
samt upplysning om var en kan vända sig för stöd och 
rådgivning. 15 ungdomar och 3 ungdomsledare deltog 
i informationskvällen.

Informationsaffisch om våld i nära relationer
Under det gångna året har vi besökt flera ungdoms-
verksamheter. Liksom informationsbroschyrer på olika 
språk, upplevde vi ett behov av att hitta andra kreativa 
sätt att sprida kunskap om våld i nära relationer. Vår 
affisch innehåller olika illustrationer som beskriver 
hur våld i nära relationer kan ta sig uttryck samt hur 
individen och samhället drabbas. Affischen innehåller 
bland annat information om fysiskt, psykiskt, materiellt, 
latent, ekonomiskt, sexuellt våld, samt hedersrelaterat 
våld och förtryck. Samt information om vad en kan 
göra om en själv är våldsutsatt eller någon i ens närhet. 

Affischen är på svenska och vänder sig främst till unga. 
Den gjorde succé under Mänskliga Rättighetsdagarna 
i slutet av året, där samtliga kopior gick åt och vi fick 
överväldigande positiv respons. 

Besök på Fisksätra ungdomsgård
Den 18 oktober var Fempowerments verksamhetsledare 
inbjuden av Fisksätra ungdomsgård för att presentera 
Fempowerments verksamhet och för att leda ett samtal 
om våld i nära relationer, lagstiftning och våldets olika 
uttryck. Under kvällen deltog både tjejer och killar 
som besökte ungdomsgården. Sammanlagt deltog 10 
ungdomar och 2 ungdomsledare.

Fempowerment föreläser på Liljeholmens gymnasium.Fempowerment besöker Vårby ungdomsgård.
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Informationsbroschyr på olika språk
Med vårt fokus på utomnordiska kvinnor och icke-binära 
har vi tagit fram en informationsbroschyrer om våld i nära 
relationer på flera olika språk. Informationsmaterialet 
ämnar upplysa stödsökande med utomnordisk härkomst 
om våldets olika uttryck, deras rättigheter, samt informera 
dem om hur och var de kan vända sig för att få stöd och 
hjälp. Broschyren innehåller även kontaktuppgifter 
och information om olika stödresurser för bland annat 
våldsutsatta som finns tillgängliga i Stockholmsområdet 
och i Sverige. 

Broschyren finns för tillfället på åtta olika språk och har i 
dagsläget översatts till sju olika språk (engelska, spanska, 
arabiska, franska, turkiska, somaliska och ryska) av 
Fempowerments volontärer och personal. I tryckt format 
finns informationsbroschyren på sex spåk och i digitalt 
format finns broschyren även på spanska och ryska. 

I samband med att vi tog fram informationsbroschyrer på 
olika språk skapade vi även en informationskampanj på 
olika språk som vi delade på våra sociala medier Instagram 
och Facebook.

Nylansering av Fempowerments hemsida
Vi avslutade 2019 med att lansera en efterlängtad ny 
hemsida. Till vår hjälp har vi haft vår volontär Katja. 
Även om vi har tyckt om vår tidigare hemsida väldigt 
mycket så kom vi fram att den behövdes bytas ut och 
uppdateras. I arbete med att utveckla en ny hemsida 
har vi fått möjlighet att skapa en mer användarvänlig 
och överskådlig hemsida. Fempowerments nya hemsida 
lanserades i slutet av december.

Appelez notre ligne de soutien au 
020-33 99 00 et obtenez de l’aide 

dans votre langue maternelle. 
Visitez aussi notre site internet: 

www.fempowerment.se

Ring vår jourtelefon 
020-33 99 00 och 

få hjälp på ditt språk.

اتصل بنا:
 020-339900 

و بلغتك األم.

Llame a nuestro 
número de teléfono 

020-33 99 00 y obtenga 
ayuda en su idioma.
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Nätverkande & samverkan
År 2019 har präglats av nätverkande och samverkan 
med andra ideella organisationer, i syfte att utbyta 
kunskap och erfarenheter med andra föreningar 
och således utveckla och förbättra den egna 
verksamheten. Under 2019 har vi även deltagit i 
en rad olika mässor för att sprida information om 
vår stödverksamhet, nätverka samt rekrytera fler 
medlemmar och nya volontärer.

Mässa för asylsökande
Den 31 januari deltog Fempowerment på aktivitetsmässa 
för asylsökande som arrangerades av Länsstyrelsen i 
Stockholm och Länsbildningsförbundet. Aktivitetsmässans 
syfte var att engagera asylsökande och ett tillfälle för 
civilsamhället att visa vad de har att erbjuda asylsökande. 
Fempowerment deltog både för att sprida information 
om vår jourtelefon samt berätta om våra aktiviteter där 
asylsökande kan delta.

Medlemskap i Unizon
I början av året kunde vi berätta den goda nyheten att 
Fempowerment blivit medlemmar i Unizon, som är ett 
rikstäckande förbund för ungefär 140 kvinnojourer, tjej-
jourer och andra stödverksamheter. Det etablerades 1996, 
då under namnet Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, vilket 
ändrades till Unizon för fyra år sedan. Unizon arbetar bland 
annat med påverkansarbete gentemot myndigheter och 
beslutsfattare. För oss medlemmar erbjuder de bland annat 
kompetensutveckling, nätverksmöjligheter och möjlighet 

att driva påverkansarbete med andra stödverksamheter 
som kämpar för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från 
våld precis som vi. Under 2019 har vi haft möjlighet att delta 
i Unizons Grundutbildning för kvinnojourer, Ordförande 
och ledarskapskonferens samt utbildning i Response Based 
Practice (RBP).

Juristdagarna 2019
Fempowerment deltog på Juristdagarna som ägde rum 
på Stockholms universitet den 10 oktober. Juristdagarna är 
nordens största arbetsmarknadsmässa för juriststudenter 
och samlar drygt 100 utställare som är aktiva inom 
juridikens alla områden, bland annat affärsjuridik, skatterätt, 
förvaltningsrätt, familjerätt och brottmål. Fempowerment 
var med på plats för att sprida information om vår 
verksamhet, våra volontärutbildningar samt rekrytera 
jurister och juriststudenter till vår jourverksamhet.

Mänskliga rättighetsdagarna 2019
I slutet av året deltog Fempowerment i MR-dagarna, 
nordens största forum för mänskliga rättigheter. I år ägde 
MR-dagarna rum den 14–16 november i Linköping och 
årets tema var Rätten till hälsa. Fempowerment deltog i år 
med bokbord torsdagen den 14 november för att sprida 
information om vår verksamhet, volontärutbildningar, 
rekrytera nya medlemmar och volontärer samt sprida 
vårt nya informationsmaterial- vår nya infoaffisch samt 
informationsfolder på olika språk. Vi medverkade även för 
att nätverka med andra relevanta aktörer såsom lärare, 

Fempowerment på MR-dagarna 14 nov.
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socialsekreterare, myndigheter och andra ideella föreningar 
etc. Vårt deltagande resulterade i många givande och 
intressanta samtal samt nya bekantskaper och till vår stora 
glädje var vår nya infoaffisch väldigt populär.

Fempowerment <3 Flickaplattformen
Under 2019 blev vi även medlemmar i nätverket Flicka-
plattformen! Flickaplattformen är en sammanslutning 
av sjuttiotal aktörer som arbetar med att förbättra och 
stärka flickors, unga personer med transerfarenhet och 
unga icke-binäras position i samhället. Vi ser fram emot att 
nätverka, kunskapsutbyte och driva påverkansarbete med 
liknande organisationer i arbetet för ett jämställt och jämlikt 
samhälle, där unga personer lyfts fram och respekteras.

Nytt Samarbete med Medborgarskolan
Under hösten 2019 startade vi upp ett nytt samarbete 
med studieförbundet Medborgarskolan. Det nya sam-
arbete gav oss bland annat möjlighet att genomföra 
höstens grundutbildning och informatörsutbildning i 
Medborgarskolans lokaler vid Odenplan. Vidare finns det 
möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med andra 
ideella organisationer. 
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Organisation
Det gångna året kan sammanfattas som ett spännande 
och utvecklande år för Fempowerment. Under året 
har vi fokuserat på kompetensutveckling för personal 
samt att nätverka och samverka med andra ideella 
organisationer för att tillsammans bli starkare i arbetet 
för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld. 

Under 2019 har vi fortsatt att arbetat aktivt med att 
rekrytera nya medlemmar och volontärer. År 2019 har 
organisationen haft 51 betalande medlemmar och 
medlemsavgiften har varit 100 kronor. Intresset för att 
engagera sig i Fempowerments stödverksamhet har 
fortsatt varit stort och under året har 22 nya volontärer 
har lärt sig mer om våld i nära relationer och hur våldet 
kan drabbar kvinnor och ickebinära med utomnordiskt 
ursprung. I slutet av året har vi även tagit de första 
stegen för att utöka vår stödverksamhet och starta en 
stödchatt.

Fempowerment höll sitt årsmöte den 13 april 2019 och 
16 medlemmar närvarande. På årsmötet fastställdes 
den styrelsen som fick påfyllnad av ledamöter på 
Fempowerments extra årsmöte den 30 januari 2019. 
För att komplettera Fempowerments ordförande 
Valentina Martinez Serna, vice ordförande Sogend 
Barzani och ledamot Ayan Abdullahi valdes Orysia 
Sich till kassör på två år, och Anna Berglund, Sara 
Tesfamichel och Sonia Hammi valdes till ledamöter på 
två år. Till suppleanter på ett år valdes Jelena Pavlovic, 
Yasna Kazan och Yasameen Nafil. Årsmötet valde 
Nina Hossaini till föreningens revisor och Hermela 
Embaye till revisorssuppleant. Carl Magus Falk från 
Falköga redovisning, revision och rådgivning valdes till 
föreningens auktoriserade revisor. Till Fempowerments 
valberedning valdes Rosita Mario, Hodan Ismail, Fanny 
Holck Clausen och Emelie Collet. Rosita Mario valdes till 
valberedningens sammankallande. 

Styrelsen har under 2019 sammanträtt vid 11 tillfällen. 
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen utarbetat 
en långsiktig vision för organisationen utifrån input från 
medlemmar och kansli. Fokus har varit på insatser för 
att bättre nå ut till vår stödsökande inom ramarna för 
vår målgrupp, öka medlemsengagemanget och öka 
privatinsamling. Det är sedan utifrån detta som styrelsen 
har arbetat under året.

Styrelsens huvudarbete i målet att nå fler stödsökande, 
har varit att utreda och förbereda implementeringen 
av en stödchatt för att förenkla en första kontakt med 
Fempowerment. Förberedelserna har bestått av att 
kunskapsutbyte med kvinno- och tjejjourer som bedriver 
chattverksamhet, dialog med leverantörer av chattverktyg 
och av planering med kansliet. Detta resulterade i att 
Fempowerment i slutet av år 2019 köpte in ett chattsystem 
och att verksamheten med chatten påbörjades. Styrelsen 
hoppas att chatten inte bara ska vara ett sätt att nå ut 
till stödsökande, men även ska bli ett verktyg för ökat 
medlemsengagemang. Under verksamhetsåret 2020 ser 
styrelsen med glädje fram emot att driva igång chatten vid 
sidan av vår befintliga jourverksamhet tillsammans med 
Fempowerments volontärer.

En ytterligare insats för att nå vår målgrupp har varit att 
besöka fler fritidsgårdar under 2019. Styrelsen har hjälpt 
till med att kontakta fritidsgårdar runt om i Stockholm med 
erbjudande om att föreläsa hos dem. Fempowerments 
verksamhetsledare och jurist besökt sedan fritidsgårdarna 
och föreläste om vårt verksamhetsområde.

Styrelsen har även utrett möjligheterna att samla in medel 
från privatpersoner. Under år 2019 har ett arbete med att 
undersöka möjligheterna till att skaffa autogiro och skapa 
förutsättningar för att kunna starta Facebook-insamlingar 
påbörjats. 

Organisationen har under 2019 haft totalt sex personer 
anställda som månadsanställda respektive  timanställda. 
Under 2019 har Gisela Rossi Santillan varit anställd som 
Fempowerment verksamhetsledare på heltid. Daphine 
Leeser har varit anställd på heltid som Fempowerments 
jurist och joursamordnare och återgått i tjänst i 
september efter sin föräldraledighet. Rim Khames 
har vikarierat som joursamordnare som timanställd 
och Makda Tesfamichael har hjälpt till att bemanna 
jourtelefonen som timanställd. Vidare har vi haft två 
personer anställda i tjänsten som kommunikatör och 
informatörsamordnare på 50 respektive 40 procent. 
Alexis Quiroz var anställd i början av året fr.o.m januari 
t.o.m maj och Arandjel Mitrovic har varit anställd from 
juni t.o.m december.
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