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Om Fempowerment
Fempowerment är en tjej- och kvinnojour 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�ideell�organisation�som�är�
religiöst�och�politiskt�obunden.

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

Fempowerments mission är�att�stödja,�hjälpa�och�
erbjuda�kostnadsfri�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�mot�kvinnor�och�våld�
i� nära� relationer� genom� att� utveckla� och� bedriva�
förebyggande�arbete�med�kvinnor,�män,�ickebinära�
och unga.

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

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

våld�i�nära�relation�bland�annat�vid�polisanmälan,�
skilsmässa,� bodelning,� vårdnadsfrågor,�
anknytningsärenden,� asyl-� och� migrationsfrågor�
samt övriga medborgarskapsärenden. 

Förebyggande arbete och kunskapsspridning
I� vår� förebyggande� verksamhet� arbetar� vi� med�
påverkansarbete�och�att�sprida�kunskap,�både��med�
unga�och�vuxna.�Vi�utbildar�om�våld�i�nära�relationer�
och hur våldet drabbar kvinnor och ickebinära med 
utomnordiskt�ursprung�hos�myndigheter,�SFI-�och�
folkhögskolor�samt�andra�organisationer.

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

Volontärverksamhet
I� Fempowerment� finns� det� många� olika� sätt�
för� medlemmar� att� engagera� sig� och� bidra� i�
organisationens� verksamhet.� Fempowerments�
medlemmar� kan� engagera� sig� som� stödvolontärer,�
som�informatörer�eller� i�vår�kommunikationsgrupp�
med� fokus� på� sociala� medier.� Fempowerments�
styrelse består även av ideellt engagerade 
medlemmar.�Fempowerments�volontärer�bidrar�till�
att� organisationen� kan� tillhandahålla� och� erbjuda�
många� olika� språk� i� stödverksamheten,� nå� ut� till�
fler� stödbehövande� samt� sprida� kunskap� och�
information.�

Varje verksamhetsår rekryterar och utbildar vi 
nya volontärer med olika språkliga kompetenser 
och� erfarenheter.� För� att� kvalitetssäkra� vårt�
arbete� med� våldsutsatta,� samt� förbereda� och� ge�
verktyg� till� våra� volontärer� erbjuder� vi� dem� bland�
annat� grundutbildning,� kompetensutbildning� och�
handledning.�Under�våra�utbildningar� får�de�bland�
annat�lära�sig�mer�om�mäns�våld�mot�kvinnor,�våld�i�
nära�relationer,�bemötande�av�stödsökande,�aktuell�
lagstiftning,�normer�och�intersektionalitet.

Besök�www.�fempowerment.se�för�mer�information.
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Fempowerment har under 2020 arbetat med att 
erbjuda våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära 
med utomnordiskt ursprung olika former av 
stödresurser på olika språk. Stödbehövande har 
under året haft tillgång till stödsamtal, kostnadsfri 
juridisk rådgivning och stöd via vår nationella 
stödtelefon, videosamtal, stödchatt, jourmejl och 
personliga möten, samt stöd och hjälp i kontakt 
med svenska myndigheter. Under året har vi 
även arbetat med att utveckla vår nya stödchatt 
och utbildat både befintliga och nya volontärer i 
bemötande online.

Under året har den pågående Cononapandemin  
påverkat� vår� stödverksamhet� på� olika� sätt.� Trots�
att� risken�att�utsättas� för�våld� i�hemmet�har�ökat�
drastiskt�runt�om�i�världen�och�likaså�i�Sverige�har�
vi�till�följd�av�pandemin�inte�sett�en�markant�ökning�
av antalet stödsökande som kontaktat oss via vår 
stödtelefon�och�jourmejl�under�året.�Vi�har�däremot�
upplevt�att�antalet�nya�stödsökande�som�hittat�till�
oss�har�ökat�under�2020�och�att�vi�når�en�ny�yngre�
målgrupp� i� vår�nya� stödchatt.�Vi� har�på� grund�av�
Coronapandemin�inte�haft�möjlighet�att�i� lika�stor�
utsträckning� genomföra� våra� utbildningsinsatser�
till�SFI-studerande,�unga�på�fritidsgårdar�och�andra�
aktörer,� vilket� har�medfört� att� vi� nått� ut� till� färre�
personer med utomnordiskt ursprung än vad vi 
vanligtvis gör i dessa sammanhang.

I Fempowerments rikstäckande stödtelefon har 
vi� erbjudit� stöd,� hjälp� och� kostnadsfri� juridisk�
rådgivning� till� kvinnor,� tjejer� och� ickebinära� som�
utsatts�för�våld�av�någon�närstående.�Vi�har�erbjudit�
stödsökande� motiverande� och� bearbetande�
stödsamtal,� juridisk� rådgivning�och� stöd� i� kontakt�
med� socialtjänsten,� polisen,� Skatteverket,�
Försäkringskassan,�migrationsverket,� kronofogden�
och�domstolen.�Under�året�har�vi�bland�annat�stöttat�
våldsutsatta� som� befinner� sig� i� olika� situationer�
och� olika� stadier� i� uppbrottsprocessen,� samt�
stöttat� i� kontakt�med� socialtjänsten� för� placering�
på� skyddat� boende.� Vi� har� även� haft� stöttande�
samtal� och� rådgivande� samtal� med� anhöriga� till�
stödbehövande,�kuratorer�och�socialsekreterare.�

Fempowerments� stödtelefon� har� haft� öppet�
helgfria� vardagar� mellan� kl.� 09.00-17.00� fram� till�
oktober�då�stödtelefonens�öppettider�ändrades�till�
kl.� 10.00-16.00.� Stödtelefonen� har� bemannats� av�
anställda med olika språkliga kompetenser utöver 
svenska� och� engelska,� och� har� använts� av� våra�
volontärer� för� att� kunna� återkoppla�med� stöd� på�
olika språk.

Stödverksamhet på olika språk
Foto: Fempowerment
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Under�2020�har�Fempowerment�sammanlagt�gett�
247�stödinsatser,�inklusive�juridiska�insatser,�till�54�
stödsökande�kvinnor,�tjejer�och� ickebinära.�Under�
året� har� vi� gett� stödsamtal� av� motiverande� och�
bearbetande karaktär samt stödinsatser relaterade 
till�hälsa,�försörjning�och�boende.�Vi�har�även�haft�
127�samtalskontakter�i�vår�nya�stödchatt�som�bland�
annat� har� handlat� om� psykiskt,� fysiskt� och/eller�
sexuellt� våld� i� nära� relation,� psykisk� ohälsa� och/
eller suicid.

I Fempowerments stödverksamhet har vi under 
2020�erbjudit�stöd�och�hjälp�på�arabiska,�spanska,�
luganda,� bengali,� franska,� bosniska,� kroatiska,�
serbiska,�persiska,�turkiska,�kurdiska,�nederländska,�
tigrinja,�bulgariska,�ungerska,�thai�och�ryska�utöver�
svenska och engelska

I Fempowerments juristjour har vi under 2020 
bistått�med�juridisk�rådgivning�gällande�kvinnors�och�
brottsoffers�rättigheter.�Under�året�har�vi�stöttat�och�
hjälpt�stödsökande�i�ärenden�gällande�skilsmässa,�
bodelning,� vårdnadsfrågor,� anknytningsärenden,�
asylfrågor�och�medborgarskapsärenden�med�mera.�
Vidare�har�vi�förmedlat�information�om�samt�hjälpt�
till�att�förklara�olika�juridiska�processer�till�exempel�
om�hur�en�polisanmälan�görs,�vad�som�är�brottsligt�
enligt�svensk�lagstiftning,�om�hur�en�rättsprocess�går�
till,�om�rätten�till�målsägandebiträde�och�offentligt�
biträde samt asylprocessens ärendeprocess med 
mera. Den juridiska rådgivningens utgångspunkt 
har�varit�att�förse�stödsökande�med�information�och�
juridiskt�underlag�så�att�de�kan� fatta� informerade�
beslut� i� sitt� enskilda� fall.� Fempowerments�
juridiska� rådgivningen� har� tillhandahållits� genom�
telefonkontakt,�jourmejl,�stödchatt�och�personliga�
möten.

Vi� har� även� fortsatt� vårt� samarbete� med� Seher�
Nuredini� och� Dalia� Ahmad� på� Advokatfirman�
Invictus som varit behjälpliga med juridisk 
rådgivning� vid� vissa� enskilda� juridiska� ärenden,�
agerat� både� målsägandebiträde� och� offentligt�
biträde� åt� stödsökande,� samt� utbildat� våra� nya�
blivande juristvolontärer.

Utveckling av Fempowerments stödchatt
Arbetet�med�att�lansera�och�utveckla�Fempowerments�
nya� stödchatt� har� varit� ett� pågående� arbete� under�
hela verksamhetsåret. Under året har vi arbetat med

att� utforma� riktlinjer� för� bemötande� i� stödchatten�
samt� utformat� utformat� och� genomfört� tre�
utbildningstillfällen� för� våra� nya� chattvolontärer.�
Vi�har�även�köpt�in�handböcker�för�jourarbetet�till�
våra� stödvolontärer.� För�att� inhämta�kunskap�och�
inspiration� deltog� Fempowerments� personal� den�
17�april�i�Unizon:s�digitala�utbildning�i�bemötande�
i�stödchatt�som�handlade�om�stödchattsfunktioner,�
förhållningssätt�och�bemötande�online.

Fempowerment� stödchatt� öppnade� i� mars� 2020,�
och� chattens� öppettider� har� ökat� i� takt� med� att�
personal och volontärer har rekryterats och 
utbildats.� Stödchattens� öppettider� har� varit�
måndag,�tisdag�och�torsdag�kl.�14.00-16.00,�samt�
måndag� och� onsdag� kl.� 18.00-21.00.� Dagtid� har�
chatten� bemannats� av� personal� och� kvällstid� av�
volontärer.

En� viktig� resurs� för� att� ta� vidare� det� pågående�
utvecklingsarbetet� med� stödchatten� har�
varit rekryteringen av vår nya volontär- och 
stödsamordnare� Stella� Zoric� som� sedan� tidigare�
har� volontär-� och� arbetslivserfarenhet� av�
jourarbete,� stödchattsarbete� och� samordning� av�
stödvolontärer.

Handledning med extern konsult
Fempowerments personal har erbjudits 
handledning av en ny extern handledare Susanne 
Eriksson� vid� två� tillfällen� under� 2020� med� syftet�
att� motverka� sekundär� traumatisering� samt�
kvalitetssäkra Fempowerments stödarbetet och 
skapa�bättre�förutsättningar�för�personal�att�bemöta�
våldsutsatta� som� vänder� sig� till� Fempowerments�
stödverksamhet.

Kompetensutbildning i heder och ekonomiskt våld
Under året har Fempowerments personal deltagit 
i�kompetensutbildningar�i�hedersvåld,�ekonomiskt�
våld� och� skyddade� personuppgifter.� Den� 8� juni�
deltog Fempowerments verksamhetsledare 
i� Unizon:s� kompetenshöjande� utbildning� i�
skyddade�personuppgifter�med�Registerskydd�AB.�
Fempowerments volontär- och stödsamordnare 
deltog�den�14�oktober�i�Unizon:s�kompetenshöjande�
utbildning�i�ekonomiskt�våld,�och�den�5�november�i�
Origos�grundutbildning�om�hedersvåld�och�förtryck.
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Det finns många olika sätt för Fempowerments 
medlemmar att engagera sig i vår verksamhet. 
Våra medlemmar kan i dagsläget engagera 
sig som stödvolontärer, juristvolontärer, 
informatörer, kommunikationsvolontärer eller 
som ledamöter i Fempowerments styrelse. Fokus 
för volontärverksamheten under 2020 har varit att 
utveckla rutiner, utbildningsmaterial och interna 
utbildningar för våra nya stödchattsvolontärer. 
Cononapandemin har under året varit en utmaning 
och har även påverkat på vår volontärverksamhet 
på olika sätt. Genom användningen av digitala 
verktyg, och en omställning till digitala aktiviteter 
och utbildningar har vi trots allt lyckats fortsätta 
bedriva och utveckla vår volontärverksamhet 
under året.

Varje verksamhetsår rekryterar och utbildar 
Fempowerment nya volontärer med olika språkliga 
kompetenser� och� erfarenheter.� Fempowerments�
utbildningar� och� medlemsaktiviteter� syftar� till� att�
engagera� både� nya� och� befintliga� medlemmar,�
nå� fler� stödsökande,� erbjuda� fler� olika� språk� i�
vår stödverksamhet samt öka antalet volontärer 
som� sprider� information� om� Fempowerments�
verksamhet� och� våld� i� nära� relation.� Under� 2020�
genomförde� vi� två� grundjourutbildningar� som�
inkluderade� fördjupande� juristjourkunskap,�
tre� digitala� utbildningstillfällen� i� bemötande� i�
stödchatten,�samt�vårt�första�digitala�medlemsmöte.

Fempowerments digitala medlemsmöten
För� att� skapa� gemenskap� och� ett� forum� för�
utbyte� av� information� startade� vi� med� digitala�
medlemsmöten�under�2020,�och�den�15�november�
genomförde�vi�vårt�första�medlemsmöte�på�Zoom.�
Medlemsmötet� var� ett� tillfälle� för� föreningens�
medlemmar� att� lära� känna� varandra,� ha� kul� och�
känna� gemenskap,� samt� få� en� uppdatering� om�
Fempowerments verksamhet. Fempowerments 
medlemsmöten� kommer� fortsättningsvis� att� vara�
en� återkommande� aktivitet� varannan�månad� och�
med�syfte�att�skapa�ett�forum�för�Fempowerments�
styrelse,�aktiva�volontärer�och�personal�att�samlas,�
utbyta�information�om�vad�som�är�på�gång�i�olika�
volontärgrupper och på kansliet samt gemensamt 
planera�både�interna�och�externa�aktiviteter.�

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

Vår volontärverksamhet

Foto: Fempowerment
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Under 2020 har vi sammanlagt rekryterat och 
utbildat�7�nya�volontärer,�och�sammanlagt�utbildat�
15� nya� och� befintliga� volontärer� i� riktlinjer� och�
bemötande�i�den�nya�stödchatten.�Fempowerments�
nya�volontärer�har�genomgått�en�grundutbildning�
som�syftade�till�att�förbereda�och�ge�dem�redskap�
att� bemöta,� stödja� och� informera� våldsutsatta�
kvinnor,�tjejer�och�ickebinära�om�deras�rättigheter.�
Under 2020 bestod grundutbildningen av tre 
respektive� fyra� utbildningstillfällen,� och� handlade�
om� våld� i� nära� relation,� mäns� våld� mot� kvinnor,�
våldets�olika�uttryck�och�mekanismer,�bemötande�
av� våldsutsatta,� normer,� intersektionalitet,�
hedersrelaterat� våld,� lagstiftning� och� brottsoffers�
rättigheter.� Varje� utbildningsserie� innehöll� ett�
utbildningstillfälle� med� fokus� på� juridik� och�
behandlade� familjerätt,� asyl-� och� migrationsrätt,�
utlänningslagen och vad som sker när anknytning 
brister.

Under 2020 har Fempowerments verksamhets-
ledare,� volontär-� och� stödsamordnare� samt�
externa�föreläsare�utbildat�våra�volontärer.�Vårens�
grundutbildning� genomfördes� i� maj� och� juni�
med start 30 maj och höstens grundutbildning 
genomfördes�i�oktober�och�november�med�start�24�
oktober.

Digitala utbildningar i bemötande online
Vi har under det senaste året utbildat både 
befintliga� och� nya� volontärer� i� bemötande� i�
stödchatten.� Vår� verksamhetsledare� Gisela� och�
vår volontärsamordnare Stella har under året 
arbetat� med� att� ta� fram� utbildningsmaterial,�
riktlinjer� och� arbetsrutiner� för� att� ge� våra�

nya� chattvolontärer� verktyg� i� sitt� arbete� med�
bemötandet� av� stödsökande� i� chatten.� Den� 7�
maj� genomförde� vi� vår� första� digitala� utbildning�
för� befintliga� volontärer� på� Zoom,� den� 16� juni�
och� den� 7� november� genomförde� vi� ytterligare�
utbildningar� för� nya� stödchattsvolontärer.

Fempowerments kommunikationsgrupp
Under 2020 har arbetet med vår nya volontärgrupp 
med� fokus�på�kommunikation�och� sociala�medier�
fortsatt� med� våra� volontärer� Edka� Coronado�
Omaña�och�Hermela�Embaye� i�spetsen.�Fokus� för�
volontärerna� har� varit� att� producera� content� om�
våld� i� nära� relationer� under� Covid-19,� feminism,�
empowerment�och�att�rekrytera�nya�medlemmar.�
Kommunikationsgruppen� arrangerade� även�
ett� samtal� om� self-empowerment� för� POC� på�
Instagram live den 12 juni. Samtalet handlade om 
hur�personer�som�rasifieras�som�icke-vita�kan�peppa�
och stärka sig själva och andra i sin omgivning. 

Fempowerments informatörer som vanligtvis 
följer�med�oss�ut�och�föreläser�på�SFI-skolor�och�på�
fritidsgårdar�har�till�följd�av�rådande�omständigheter�
inte� varit� aktiva� i� större� utsträckning.

Fempowerments�kommunikationsgruppVolontärutbildning�för�nya�volontärer
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Nya lokaler för vår volontärverksamhet
I� mitten� på� november� flyttade� Fempowerments�
kansli� till� nya� lokaler.� Vi� flyttade� från�
Strandbergsgatan� 12� till� Norr�mälarstrand� 24� på�
Kungsholmen. Våra nya lokaler delar vi med två 
andra� ideella� föreningar,� Elevernas� riksförbund�
och�Svenska�Celiakiungdomsförbundet,�som�också�
bedriver volontärverksamhet. Våra nya lokaler 
passar�utmärkt�för�att�genomföra�medlemsmöten,�
volontärutbildningar,� årsmöten� och� digitala�
utbildningar�med�mera.�Vi�tror�att�våra�nya�lokaler�
bättre� kommer� att� passa� verksamhetens� behov�
både när det gäller bemötande av stödsökande 
och�medlems-�och�volontäraktiviteter.�Vi�ser�fram�
emot� att� kunna� träffas� på� plats� och� gemensamt�
med våra medlemmar inviga våra nya lokaler 
när� rådande� omständigheter� tillåter� det.

Att leda, engagera och behålla frivilliga
Under� året� har� vi� fortsatt� att� införskaffat� oss�
mer� kunskap� för� att� kunna� skapa� ett� hållbart�
ideellt� engagemang� och� goda� strukturer� för� ett�
långsiktigt�volontärt�engagemang.�Fempowerment�
volontärsamordnare och kommunikatör har 
deltagit i kompetensutveckling via Volontärbyrån 
och lärt sig mer om hur vi kan bedriva en 
hållbar� volontärverksamhet.� Utbildningen� Att�
leda� frivilliga� i� föreningslivet� handlade� 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� i� gång.
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Gisela Rossi Santillan
Fempowerments�verksamhetsledare�Gisela�Rossi�Santillan�föreläste�både�under�
vårens�och�höstens�volontärutbildningar�om�bland�annat�mäns�våld�mot�kvinnor,�
våld� i� nära� relationer,� våldets� olika� uttryck� och�mekanismer,� samtalsmetodik�
och� bemötande� av� våldsutsatta.� Samt� om� riktlinjer� för� och� bemötande� i�
Fempowerments�nya�stödchatt.

Stella Zoric
Fempowerments� volontär-� och� stödsamordnare� föreläste� under� höstens�
volontärutbildning�om�bland�annat�mäns�våld�mot�kvinnor,�våld�i�nära�relationer,�
våldets� olika� uttryck� och� mekanismer,� samtalsmetodik� och� bemötande� av�
våldsutsatta.� Samt� om� riktlinjer� för� och� bemötande� i� Fempowerments� nya�
stödchatt.

Paula Dahlberg
Paula�Dahlberg� från�Vardagsrasismen� föreläste�på�höstens� 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
Advokat� på� Invictus� advokatfirma,� föreläste� både� under� vårens� och� höstens�
volontärutbildningar�om�den�juridik�som�aktualiseras�vid�våld�i�nära�relationer�och�
om�målsägandebiträdets�viktiga�roll�i�rättsprocessen.�Samt�om�utlänningslagen�
och�vad�som�sker�när�anknytning�brister�i�de�partnerrelation�där�våld�existerar�
eller�har�existerat,�under�vårens�volontärutbildning.

Föreläsare volontärutbildning

Rim Khames
Biträdande�jurist�på�Advokatbyrån�Sörmdal�AB�och�tidigare�joursamordnare�på�
Fempowerment,� föreläste�på�höstens�volontärutbildning�om�utlänningslagen,�
och�vad�som�sker�när�anknytning�brister�i�de�partnerrelation�där�våld�existerar�
eller har existerat.
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Förebyggande arbete
I början av Coronapandemin och en stor del av 
2020 fanns det en stor osäkerhet som initialt gjorde 
det svårt för oss att planera för vår föreläsnings-
verksamhet, planerade externa utbildningar och 
föreläsningar blev framflyttade eller avbokade. 
Under hösten kunde vi se att många verksamheter 
och så även vi i Fempowerment lyckats anpassat 
oss och ställa om till det nya digitala. Under hösten 
2020 har vi fortsatt att utbilda digitalt om våld i 
nära relationer och hur våldet drabbar kvinnor, 
tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung 
för yrkesverksamma som på olika sätt kommer i 
kontakt med vår målgrupp.

Under det gångna året har vår verksamhetsledare 
Gisela� Rossi� Santillan� och� volontär-� och�
stödsamordnare Stella Zoric spridit kunskap 
och� föreläst� för� olika� verksamheter,� och� vår�
kommunikatör Angela Mitrovic har arbetat med 
att� stärka� vår� digitala� närvaro.� Sammanlagt� har�
vi� under� 2020� gett� kunskapshöjande� insatser� till�
113� personer� vid� sex� olika� utbildningsinsatser,�
varav� 74� yrkesverksamma� och� studerande,� 29�
blivande social- och behandlingspedagoger samt 
10 ungdomar.
 

Fempowerment föreläser för Diabella
I� början� av� året,� den� 8� februari� besökte� vår�
verksamhetsledare� Operation� 1325:s� projekt�
Diabella� och� föreläste� om� våld� i� nära� relationer,�
mäns� våld�mot� kvinnor,� våldets� olika� uttryck� och�
om�aktuell�lagstiftning�för�deltagare�i�projektet.�Vi�
informerade�även�om�var�en�kan�vända�sig�för�stöd�
och rådgivning. 

Podcast med deltagare från Diabella
Den 22 juni blev vår verksamhetsledare inbjuden 
att� gästade� Diabella� podden.� I� ett� samtal� med�
stjärnorna�Djamila�och�Naffie�från�Diabella�pratade�
vi� bland� annat� om� Fempowerments� verksamhet,�
våldets�olika�uttryck,�lagstiftning�och�hur�det�ser�ut�
med�våld�i�nära�relationer�i�Sverige�idag,�samt�vart�
en�kan�vända�sig�för�att�få�stöd�och�skydd.

Externa digitala föreläsningar
Under hösten kom vi i gång med externa digitala 
föreläsningar� på� både� Zoom� och� Microsoft�
Teams.� Den� 17� och� 18� november� föreläste� vi�
för� yrkesverksamma� doulor� och� samordnare�
på Födelsehuset Doula & Kulturtolk om 
Fempowerments�verksamhet,�våldets�olika�uttryck�
och�mekanismer,�svensk�lagstiftning�och

Fempowerment�föreläser�för�Stadsmissionens��yrkeshögskola
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hur� våld� i� nära� relation� påverkar� kvinnor� med�
migrationserfarenhet.

Vi�avslutade�året�med�att�föreläsa�för�blivande�social-�
och behandlingspedagoger på Stadsmissionens 
yrkeshögskola� den� 17� december� om� vår�
verksamhet,�våldets�olika�mekanismer�och�uttryck,�
svensk� lagstiftning� och� hur� våld� i� nära� relation�
påverkar�kvinnor�med�migrationserfarenhet.

Fempowerments digitala närvaro
Då� vi� avslutade� 2019� med� att� lansera� en� ny�
efterlängtad�hemsida,�har�arbetet�med�att�utveckla�
och�anpassa�hemsidan�fortsatt�under�2020.�Under�
året�har�vi�arbetat�med�att�sprida�information�om�
vår�stödverksamhet,�våld�i�nära�relation�och�våldets�
olika�uttryck� genom�att�utveckla�och� anpassa� vår�
hemsida�och�aktivt�arbeta�med�marknadsföring�via�
Google�Ads�och�andra�sponsrade�inlägg�på�sociala�
medier.�Vi�har�även�arbetat�med�vår�grafiska�profil�
och�att�öka�vår�digitala�närvaro�genom�att�arbeta�
med�och�beställa�material�från�konsulter�i�grafiska�
design Lina Forsgren och Nadia Zabihi.

Följ Fempowerments verksamhet på våra sociala 
medier:

Fempowerment gästar Diabella-podden.

Fempowerment 

@fempowerment.se�

Fempowerment�föreläser�för�Diabella-deltagare.
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Nätverkande & samverkan
År 2020 har präglats av ett digitalt nätverkande 
med andra ideella organisationer i mindre skala, 
i syfte att utbyta kunskap och erfarenheter med 
andra föreningar och på så sätt utveckla och 
förbättra den egna verksamheten. På grund 
av rådande omständigheter har vi dessvärre 
inte kunnat delta i sedvanliga forum för att 
nätverka med andra föreningar, organisationer 
och personer inom socialt arbete som möter 
vår målgrupp, eftersom många aktiviteter av 
förklarliga skäl har flyttats fram eller blivit 
inställda under året. 

Sakråd om Heder
I�början�av�året,�den�4�mars,�deltog�Fempowerments�
verksamhetsledare�i�Flickaplattformens�sakråd�om�
Heder.�Under�sakrådet�samlades�olika�föreningar,�
aktörer�och�beslutsfattare�som�på�olika�sätt�arbetar�
med�unga�och�hedersrelaterat�våld�och�förtryck.�Vi�
fick� ta�del� av� arbetsmaterial� och� frågeställningar�
som� unga� arbetat� fram� under� sitt� expertråd,�
och� tillsammans� med� andra� yrkesverksamma�
ge� förslag� på� hur� vi� kunde� förbättra� våra� egna�
verksamheter� och� hur� vi� kan� fortsätta� driva�
experternas� frågor� inom� våra� verksamheter� och�
gentemot makthavare. 

Flickaplattformens medlemsutbildningar 
Under�2020�har�vi� fortsatt�att�vara�medlemmar�
i� nätverket� Flickaplattformen,� som� 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.�Under� året� har�
personal,�styrelseledamöter�och�aktiva�volontärer�
haft�möjlighet�att�delta�i�Flickaplattformens�digitala�
medlemsutbildningar. Vi har tagit del av digitala 
workshops och lärt oss mer om Transinkluderande 
jämställdhetsarbete� med� RFSL,� Intersektionalitet 
med� Make� Equal,� Värdebaserat och hållbart 
ledarskap�med�Futebol�dá�força,�samt�Kommunal 
påverkan, samarbete och arbete med Oliwer 
Karlsson och Sandra Hedlund. 

Vi� ser� fram� emot� fler� kunskapsutbyten,� och� att�
fortsätta� nätverka� med� andra� ideella� föreningar�
som� arbetar� med� att� stärka� tjejer� och� unga�
ickebinäras�rättigheter!
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Medlemskap i Unizon
Även under 2020 har vi varit medlemmar i 
riksförbundet� Unizon.� Unizon� samlar� över�
130� idéburna� kvinnojourer,� tjejjourer� och�
ungdomsjourer� som� arbetar� för� ett� jämställt�
samhälle� fritt� från� våld� och� arbetar� bland� annat�
med påverkansarbete gentemot myndigheter och 
beslutsfattare.� För� oss� medlemmar� erbjuder� de�
kompetensutveckling� i� jourkunskap,� bemötande�
av�stödsökande,�arbetsgivaransvar�och�ledarskap,�
nätverksmöjligheter� och� möjlighet� att� driva�
påverkansarbete med andra stödverksamheter.

Fortsatt samarbete med Medborgarskolan
Vårt�samarbete�med�Medborgarskolan�har�fortlöpt�
under� förgående� år.� Samarbete� gav� oss� bland�
annat� möjlighet� att� genomföra� utbildningar� i�
Medborgarskolans rymliga lokaler vid Odenplan 
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Organisation
Det gångna året kan sammanfattas som ett 
utmanande och utvecklande år. Utmaningen har 
legat i att anpassa och ställa om Fempowerments 
verksamhet till rådande omständigheter, sam-
tidigt som vi under året har behövt funderat kring 
hur vi kan hålla i gång det ideella engagemanget 
hos våra medlemmar trots pandemin. 

Under� 2020� har� vi� försökt� att� arbeta� aktivt�med�
att� rekrytera� nya� medlemmar� och� volontärer.�
År� 2020� har� organisationen� haft� 42� betalande�
medlemmar� och� medlemsavgiften� har� varit�
100� kronor.� Vi� glädjer� oss� åt� införandet� av� våra�
nya� medlemsmöten� där� vi� får� tillfälle� att� träffa�
våra� aktiva�medlemmar� och�möjlighet� att� känna�
gemenskap trots social distansering.

Fempowerment� höll� sitt� digitala� årsmöte� den� 4� april�
2020� på� Zoom� och� 11� medlemmar� närvarande.� På�
årsmötet�valdes�Hermela�Embaye�till�Fempowerments�
ordförande� och� Sanam� Lakhani� Jeswani� till�
Fempowerments� kassör� på� två� år� vardera,� Cecilia�
Sharma�valdes�till�vice�ordförande�och�Anna�Matijevic�
till�ordinarie� ledamot.�Dessa�kompletterande�sittande�
ledamöter�Sogend�Barzani,�Sara�Tesfamichel�och�Sonia�
Hammi.�Årsmötet�valde�Nina�Hossaini�till�föreningens�
verksamhetsrevisor�och�till� föreningens�auktoriserade�
revisor� valdes� Carl� Magnus� Falk� och� en� kollega� från�
Falköga� redovisning,� revision� och� rådgivning.� Till�
Fempowerments� valberedning� valdes� Rosita� Mario�
och�Sara�Maamri�för�en�tid�på�två�år,�varav�Rosita�Mario�
valdes� till� valberedningens� sammankallande.� Tätt�
inpå� att� den� nya� styrelsen� fastställdes,� gick� styrelsen�
en digital styrelseutbildning som hölls av konsulten 
Anna� Bergkvist� från� Styrelsepost.� Styrelsen� fick� en�
introduktion� till� styrelsearbetet� och� vad� de� olika�
styrelseposterna�innefattar.

Under verksamhetsåret har styrelsen samlats vid 
13�styrelsemöten�och�fem�kanslimöten,�där�mycket�
fokus� riktats� på� att� förbättra� kommunikationen�
mellan� kansliet� och� styrelsen,� samt� delegering�
och samordning av styrelsens arbete. Styrelsen 
och�kansliet�förflyttade�majoriteten�av�sin�interna�
kommunikation� till� Microsoft� Teams� vilket�
förenklade� kommunikationen� avsevärt� för� alla�
parter. Flera av ledamöterna gick under våren en 
utbildning� i� stödchatten� och� började� sedan� att�
engagera�sig�i�Fempowerments�stödchatt.

Den�14�november�genomförde�vi�ett�extra�årsmöte�
på� Zoom� då� vi� behövde� göra� ett� fyllnadsval�
av� kassör� samt� fler� ledamöter.� Caroline-Jaime�
Kimaro� valdes� till� ny� kassör,� samt� Priscilla� Paulin�
och� Yasmine� Amahzoune� till� ledamöter.� Cecilia�
Sharma� avgick� som� vice� ordförande� och� valdes�
till� suppleant.� Flera� av� styrelsens� ledamöter� har�
tilldelats� ansvarsområden� och� styrelsen� innehar�
numera� rollerna� medlemsansvarig,� sekreterare�
och� personalansvarig,� detta� för� att� effektivare�
delegera� arbetsuppgifter.� Styrelsen� har� också�
fokuserat�på�att�utforma�en�styrelsehandbok�samt�
en�långsiktig�strategi-�och�arbetsplan.

I styrelsens satsning på medlemsvård har de 
organiserat� olika� aktiviteter� under� året,� en� av�
dessa� var� ett� öppet� samtal� om� self-care� på�
Instagram-live� för� alla� medlemmar� och� följare�
att� delta� i.� Den� organiserades� av� styrelsens�
ordförande� tillsammans� med� resten� av�
kommunikationsgruppen.� Styrelsens� sekreterare�
arrangerade�även�en�föreläsning�om�colorism�med�
föreläsaren�Feven�Tekie�från�Sida�Alumni.

Som många andra verksamheter drabbades 
Fempowerment av den rådande pandemin 
som� försvårade� det� vanliga� utförandet� av�
volontärutbildningar samt besök på externa 
organisationer�och�forum,�men�det�blev�ett�sätt�för�
styrelsen�att�effektivisera�dess�arbete�och�förflytta�
den� mer� till� digitala� plattformar.� Styrelsen� har�
sett� denna� utmaning� som� en� utmärkt� möjlighet�
att�bli�mer�mångsidiga� i� sitt� arbete�och� ser� fram�
emot� att� under� verksamhetsår� 2021� fortsätta�
utveckla� kreativa� lösningar� på� restriktionernas�
utmaningar�för�att�utöka�verksamheten,�nå�ut�till�
fler� stödsökande� och� värva� fler�medlemmar� och�
volontärer

Under� 2020� har� Gisela� Rossi� Santillan� varit�
anställd som Fempowerment verksamhetsledare 
på� heltid� fram� till� augusti� och� på� deltid� 60–70%�
fr.o.m.� september� t.o.m.� december.� Daphine�
Leeser har t.o.m. den 21 januari har varit anställd 
på� heltid� som� � jurist� och� joursamordnare,� och��
Stella� Zoric� har� fr.o.m.� den�5� oktober� t.o.m.� den�
31�dec�varit�anställd�på�heltid�som�volontär-�och�
stödsamordnare. Angela Mitrovic har under året  
varit� anställd� som� kommunikatör� på� 30–40%.
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