
 
Välkommen till seminarium – handbok  

”Att starta och driva tjej- och kvinnojour” 
 
 

Europarådets kampanj mot mäns våld mot kvinnor fortsätter samverka med kvinnojourer. 
Europarådet rekommenderar en jourplats per 7 500 inv. Nu inbjuder vi till ett seminarium om 
hur man inom Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, kan arbeta mot mäns våld mot 
kvinnor/våld i nära relationer. Med detta seminarium vill vi; 

• belysa utsatta tjejers och kvinnors situation  
• sprida information om hur tjej- och kvinnojourer arbetar med problemet och delge 

erfarenheter från aktiva jourtjejer/kvinnor   
• inspirera till konstruktiv samverkan när det gäller bemötande av utsatta tjejer, 

kvinnor och barn, samt tala om 
• kvinnojourerna i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor   

Program 
 

08.30-09.00  Registrering och kaffe 
 

09.00-09.10 Välkommen och presentation av Europarådets kampanj mot mäns 
våld mot kvinnor i riksdagen  
Carina Hägg, riksdagsledamot och Europarådets svenska delegation 
 

09.10-10.00 Regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.  
Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister, Socialdepartementet 

 

10.00-10.30  Kaffe 
 

10.30-10.50 ”Att starta och driva tjej- och kvinnojour” - presentation av 
handboken.  
Carina Ohlsson, ordförande SKR 

 

10.50-11.20  Goda exempel på samverkan med kommun 
• Tjejjour berättar om sitt arbete. 

Jonna Eriksson, Tjejjouren Juventas systrar Södertälje 

• Kvinnojour berättar om sitt arbete 
Elisabeth Stå och Helene Engström, Kvinnojouren i Skövde 

 

11.20-11.55  Paneldiskussion 
 

11.55-12.00  Avslut 
  Carina Ohlsson, ordförande SKR 

 
 

Tid:  Fredag 11 januari, kl 08.30-12.00  
Plats: Riksdagen sal L4 -17 
Arrangör: Carina Hägg, riksdagens tvärpolitiska kampanj    
Moderator: Katarina Björkgren, vice ordförande SKR 
Anmälan:  Senast 4 januari till SKR:s kansli; info@kvinnojour.com, 08-642 64 01, eller 

Carina Hägg carina.hagg@riksdagen.se  
 

 

SEMINARIET ÄR KOSTNADSFRITT 
 

 

Inbjudan vänder sig till riksdagsledamöter och anställda i riksdagen, socialtjänst, socialstyrelse, läns-
styrelse, ideella organisationer och jourer i Stockholm, polis, vård, yrkesverksamma som kommer i 
kontakt med våldsutsatta kvinnor, samverkansparter och intresserade som vill lära sig mer.  
 



Varmt välkomna! 
Carina Hägg 

Kampanjledare i riksdagen mot mäns våld mot kvinnor 


